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Rozvoj malého a stredného podnikania v Slovenskej republike
Development of Small and Medium Enterprises in the Slovak Republic
Irina Bondareva
Abstract
Purpose of the article Slovakia's accession to the EU caused an increased role for small and medium
entrepreneurship in the economy and simultaneously increased the requirements for this sector of the
economy in view of the high competition in the European market. At the same time small and
medium-sized enterprises SR face major difficulties which adversely affect their development. In this
context, it is necessary to continuously monitor the business environment for the purpose of removing
obstacles to business.
Methodology/methods The method of research is time series analysis of small and medium-sized
enterprises SR, analysis of the structure of economic activity, synthesis of information provided by
various institutions dealing with the rating business.
Scientific aim The article is to examine trends in the development of small and medium enterprises in
Slovakia during the year 2004 - 2009 and evaluate the current business environment of the SR.
Findings The analysis shows that the number of small and medium-sized enterprises in the years
2004-2009 in Slovakia has an increasing trend. During this period, major barriers have been removed
in the normative and legal acts, particularly the creation of new firms, has made tax reform introduced
a flat tax on income, to adopt transparent rules on state aid to investors. Positive impact on the
development of small and medium-sized enterprises have so stable macroeconomic and political
situation in Slovakia.
Conclusions (limits, implications etc) However, there remains a considerable number of factors that
complicate their development. In particular, it is a poor law enforcement, inadequate capacity, quality
and availability of credit information for efficient and safe lending, which has restricted access to bank
loans, lack of qualified entrepreneurs, large scale and long term to meet the established administrative
procedures, high tax and contribution burden , fee burden on businesses, the low level of protection of
investors. To improve the business environment is necessary to remove these barriers.
Keywords: Small and medium enterprises, the Small Business Act, the conditions for business
operation, barriers to entrepreneurship, business environment.
JEL Klasifikácia: M10; O10
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Úvod
Základom pre stabilnú a úspešnú
trhovú ekonomiku v každej krajine je segment
podnikateĐskej sféry, ktorý je zastúpený
malými a strednými podnikmi. Pri tom, malé
a stredné podniky predstavujú najrozšírenejšiu
formu podnikateĐstva nie len na Slovensku, ale
aj v ostatných krajinách EÚ. Malé a stredné
podniky (MSP) tvoria základ ekonomického
a sociálneho rozvoja regiónov na Slovensku,
sú hlavným zdrojom rastu životnej úrovne
obyvateĐstva a zásadne vplývajú na zníženie
nezamestnanosti v krajine. Súþasne MSP sa
v praxi stretávajú s veĐkými Ģažkostiam, ktoré
negatívne vplývajú na ich þinnosĢ. V þlánku sa
posudzuje stav a tendencie rozvoja MSP na
Slovensku, analyzujú sa prekážky ich rastu
a zároveĖ je vykonaná porovnateĐná analýza
s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) vo
vzĢahu k podmienkam pre þinnosĢ MSP.
1 Miesto malých a stredných podnikov
v štruktúre podnikania Slovenskej
republiky
Od 1. januára 2005 je v krajinách EÚ
zavedená nová definícia MSP, priþom cieĐom
zavedenia nových kritérií pre stanovenie
štatútu MSP bolo zlepšenie podmienok
podnikania a hlavne, zlepšenie dostupnosti
k finanþným zdrojom pre tieto podniky.

Malé podniky
18%

Stredné
podniky
3%

V súlade
s údajmi
štatistického úradu (Geist,
predstavujú:
•
•

•

Európskeho
2009) MSP

99,8 % všetkých európskych podnikov
(viac ako 20 mil.),
67,1 % pracovných miest v súkromnom
sektore (viac ako 122 mil. pracovných
miest),
Viac ako 80 % zamestnaných v niektorých
odvetviach
priemyslu
(stavebníctvo,
nábytkársky priemysel, kovospracujúci
priemysel ).

V posledných rokoch malé a stredné
podniky vytvorili 80% nových pracovných
miest v EÚ („Najskôr myslieĢ v malom“:
iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu,
2008).
Štruktúra slovenských podnikov podĐa
poþtu zamestnancov v súlade z údajmi
Štatistického úradu SR (Štatisticky úrad SR,
2010) je predstavená na Grafe 1. Je zrejmé, že
malé a stredné podniky predstavujú významné
miesto v štruktúre podnikov Slovenskej
republiky.
MSP
Slovenskej
republiky
produkujú veĐký poþet inovácií, ktoré
umožĖujú vyrábaĢ tovary a poskytovaĢ služby
s vyššou pridanou hodnotou, sú základom
sociálneho a regionálneho rozvoja, vytvárajú
podmienky pre zvyšovanie životnej úrovne
obyvateĐstva regiónov.

VeĐké
podniky
1%

Mikropodniky
78%
Zdroj: vlastné spracovanie.
Graf 1 Štruktúra podnikov SR podĐa poþtu podnikov
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Vstup Slovenska do EÚ vyvolal
zvýšenie
úlohy
malého
a stredného
podnikateĐstva v ekonomike krajiny a súþasne
došlo k zvýšeniu požiadaviek k tomuto sektoru
ekonomiky s ohĐadom na vysokú konkurenciu
na európskom trhu.
2 Tendencie rozvoja malého a stredného
podnikania v SR
V súþasnosti,
v štruktúre
malých
a stredných podnikov Slovenskej republiky
podĐa informácií Štatistického úradu SR
(Štatisticky úrad SR, 2010) viacero podnikov
(79%) má štatút mikropodnikov s poþtom
zamestnaných do 9 (Graf 2). Pri tom, väþšia

þasĢ mikropodnikov je zastúpená živnostníkmi
a to s toho dôvodu, že malé a þasto aj stredné
podniky sa snažia neprijímaĢ zamestnancov do
zamestnania a uzatvoriĢ s pracovníkmi
pracovnú dohodu, aby sa znížila veĐkosĢ
odvodov a mali jednoduchšiu možnosti ich
vypovedania bez odstupných náležitostí. Tato
situácia je vyvolaná aj tým, že MSP sú
vystavené veĐkému riziku, ktoré vyplýva z ich
ekonomickej þinnosti a súþasné podmienky
podnikania sú pre nich najtvrdšie: vysoká
konkurencia, sĢažený prístup k bankovým
úverom, k štátnym dotáciám, k fondom EÚ,
nedostatoþná kvalifikovanosĢ, nízka úroveĖ
právnej ochrany atć.

10 - 19 zamestnancov;
17292; 15%

20 - 49 zamestnancov;
3607; 3%
do 9 zamestnancov;
91201; 79%

49 - 249
zamestnancov; 2925;
3%

Zdroj: vlastné spracovanie
Graf 2 Štruktúra malých a stredných podnikov SR podĐa poþtu zamestnancov

NehĐadiac na to, podĐa Štatistického
úradu SR (Štatisticky úrad SR, 2010), ako
vyplýva z Grafu 3, poþet malých a stredných

podnikov v rokoch 2004 až 2009 má na
Slovensku narastajúcu tendenciu.
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56760
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75177

85948
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10 - 19 zamestnancov

7102

7279

9253

13458

17360

17292

20 - 49 zamestnancov

3555

3379

3703

3754

3866

3607

49 - 249 zamestnancov

3136

2930

2908

2805

3024

2925

Zdroj: vlastné spracovanie
Graf 3 Tendencie rozvoja malého a stredného podnikania v SR v r.2004-2009

Priemerný roþný prírastok poþtu
malých a stredných podnikov v rokoch 20042008 bol na úrovni 10-12 %, v r. 2009 – len
5 %, a aj to len z dôvodu prírastku poþtu
mikropodnikov. V ostatných kategóriách MSP
pozorujeme
pokles
registrácie
nových
podnikov.

Ostatné þinností
16%

Celkový poþet zaregistrovaných MSP
ku koncu r. 2009 v Slovenskej republike
dosiahol stav
115 025 podnikov,
ktoré
realizujú svoju ekonomickú þinnosĢ vo
viacerých
odvetviach.
Štruktúra
ich
ekonomickej þinnosti podĐa SK NACE, ako
uvádza Štatistický úrad SR (Štatisticky úrad
SR, 2010), je uvedená v Grafe 4.
PoĐnohospodárstvo,
lesníctvo a rybolov
4%

Ubytovacie a stravovacie
služby
4%

Priemysená výroba
10%

Doprava a skladovanie
4%

Stavebníctvo
8%

ýinnosti v oblasti
nehnuteĐností
6%
Administrativné a
podporné služby
6%
Právne a úþtovnícke
þinnosti
9%

VeĐkoobchod a
maloobchod;oprava
motorových vozidiel a
motocyklov
33%

Zdroj: vlastné spracovanie
Graf 4 Ekonomická þinnosĢ malých a stredných podnikov SR v r. 2009
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Najrozšírenejšími
ekonomickými
þinnosĢami MSP sú: veĐkoobchod a
maloobchod; oprava motorových vozidiel
a motocyklov; priemyselná výroba (najmä
výroba drevených a papierových výrobkov,
tlaþ; výroba kovov a kovových konštrukcií;
výroba potravín a nápojov; výroba výrobkov
z gumy a plastu; výroba textilu, odevov, kože
a kožených výrobkov; výroba, oprava a
inštalácia strojov a zariadení); právne a
úþtovnícke þinnosti.
3 Analýza podmienok podnikania pre malé
a stredne podniky
V súlade s názorom podnikateĐov
negatívny vplyv na rozvoj malého a stredného
podnikateĐstva v Slovenskej republike, ako aj
v celej Európe majú dve skupiny faktorov:
mäkké (soft) a tvrdé (hard) (EurActiv, 2010).

K mäkkým faktorom patria strach z bankrotu
a straty vlastného majetku. Medzi tvrdé faktory
podnikatelia zaraćujú:
•
•
•
•

Byrokraciu a administratívne bariéry,
SĢažený prístup k finanþným zdrojom,
DaĖové bremeno,
Nedostatok návykov a vedomostí
v oblasti podnikania.

Jednotlivé aspekty podnikateĐského
prostredia na Slovensku analyzujú rôzne
inštitúcie (The World Bank Group, 2010;
World economic forum, 2009; IMD
Competitivenes center, 2010; Transparency
International Slovensko, 2009; The Heritage
Foundation, 2010), ktorých hodnotenie v r.
2009 je uvedené v TabuĐke 1.

TabuĐka 1 Hodnotenie priaznivosti podmienok pre podnikanie v SR
Inštitúcia

Parameter

Svetová banka
Svetové
ekonomické
fórum
International
Institute
for
Management
Development
Transparency
International

Doing Business
Index
konkurenciescho
pnosti

Heritage
Foundation

Index
konkurenciescho
pnosti
Index vnímania
korupcie
Index
ekonomickej
slobody

Pozícia SR
v r. 2009
42

Poþet hodnotených
krajín
183

Medziroþná zmena

47

133

-1

33

57

-3

56

180

-4

36

183

-1

-7

Zdroj: vlastné zobrazenie

Rating Slovenska podĐa kritéria
priaznivosti podmienok pre podnikanie pre
MSP, podĐa hodnotenia Svetovej banky (The
World Bank Group, 2010), k júnu 2009
v porovnaní s ratingom krajín V4 je uvedený
v TabuĐke 2. Pre informáciu a porovnanie sa
tiež uvádza hodnotenie podmienok podnikania
vo VeĐkej Británii, ktorá podĐa hodnotenia
Svetovej
banky
má
najvyšší
rating
v jednoduchosti podnikania medzi krajinami
EÚ, a taktiež v Nemecku, ktorého stav
ekonomiky významné ovplyvĖuje ekonomiku
Slovenska a ostatných krajinV4.
Pre analýzu boli použité príslušné
hodnotenia a informácie z výskumu Svetovej

banky «Doing Business 2010», ktoré sú
vykonávané s cieĐom hodnotenia podmienok
podnikateĐskej þinnosti k júnu 2009 v 183
krajinách. V rámci tohto výskumu sa hodnotilo
10 parametrov, ktoré umožĖujú hodnotiĢ mieru
regulácie a byrokracie v priebehu celého
životného cyklu malých a stredných podnikov:
zaþatie podnikania, územné konanie a stavebne
povolenie,
podmienky
zamestnávania
pracovníkov,
registrácia
nehnuteĐnosti,
dostupnosĢ úverových zdrojov, ochrana
investorov, daĖové povinnosti, medzinárodný
obchod, vymáhateĐnosĢ zmlúv, likvidácia
podniku.
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Je zrejmé, že tieto parametre
nevystihujú všetky aspekty regulovania
þinnosti MSP a neskúmajú všetky faktory,
ktoré vplývajú na ich konkurencieschopnosĢ.
NehĐadiac na to, analýza trendov zmien týchto
parametrov a ich porovnávacia analýza dáva
možnosĢ ohodnotiĢ silné a slabé stránky
podmienok podnikania pre MSP v Slovenskej
republike.

V porovnaní s rokom 2008, kedy sa
Slovenská
republika
podĐa
výsledkov
hodnotenia priaznivosti podmienok podnikania
spomedzi 183 krajín umiestnila na 35 mieste,
v roku 2009 poklesla na 42 miesto. Pri tom
podĐa dvoch parametrov, – „DaĖové
povinnosti“ a „Medzinárodný obchod“ sa
pozícia Slovenskej republiky zlepšila, podĐa
parametra „Likvidácia podniku“ pozícia
zostala na predchádzajúcej úrovni, a podĐa
ostatných 7 parametroch sa Slovenská
republika premiestnila na nižšie pozície, þo sa
odrazilo v znížení celkového ratingu. Rating
SR podĐa jednotlivých parametrov (The World
Bank Group, 2010) je znázornený na Grafe 5

TabuĐka 2 Rating krajín podĐa kritéria
priaznivosti podmienok pre podnikanie
Rok
SR ýR MR PR SRN VB
2009
42 74
47 72
25
5
2008
35 66
41 72
27
6
Zdroj:http://www.doingbusiness.org/econo
myrankings/default.aspx a vlastné zobrazenie

Zaþatie podnikania
Územné konanie a stavebné povolenie
Podmienky zamestnávania pracovníkov
Registrácia nehnuteĐnosti
DostupnosĢ úverových zdrojov

2009

Ochrana práv investorov

2008

DaĖové povinnosti
Medzinárodné obchodovanie
VymáhateĐnosĢ práva
Likvidácia podniku
0

20

40

60

80 100 120 140
Zdroj: vlastné spracovanie

Graf 5 Rating podmienok podnikania v SR v r. 2008-2009.

Z Grafu 5 vyplýva, že z hĐadiska
normatívnych a právnych aktov Slovensko má
dostatoþne silné pozície v parametroch
možnosti úverovania a registrácie vlastníctva
a pomerne slabé pozície v parametroch
medzinárodného obchodu, daĖovej politiky

a v ochrane práv investorov. NehĐadiac na to,
v praxi malé a stredné podniky sa stretávajú
s problémami získavania úverov v súvislosti so
znaþným rizikom ich splácania. Celkový rating
ostatných krajín V4 sa v r. 2009 tiež znížil. Je
možné pozorovaĢ že hodnotenie normatívnych
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likvidita, cash flow, manažment Đudských
zdrojov a iné)

a právnych aktov, ktoré charakterizujú
podmienky podnikania na Slovensku sú
v rámci krajín V4 najpriaznivejšie.
Najpriaznivejšie
podmienky
pre
podnikanie v EÚ mali malé a stredné podniky
VeĐkej Británie, ktorá si vylepšila svoj rating,
premiestnením zo 6. pozície v r. 2008 na
5. pozíciu v r. 2009. Nemecko si tiež vylepšilo
svoju pozíciu a premiestnilo sa z 27. pozície na
25. pozíciu.
ÚroveĖ
kvality
podnikateĐského
prostredia v Slovenskej republike od roku
2001 v štvrĢroþných intervaloch stále
monitoruje a hodnotí PodnikateĐská aliancia
Slovenska (PAS) prostredníctvom vlastného
Indexu podnikateĐského prostredia (IPP). PAS
(PodnikateĐská aliancia Slovenska, 2010)
hodnotí tri dôležité oblasti podmienok
podnikania, a to každú podĐa 10 parametrov:
•

•

•

Monitoring
podnikateĐského
prostredia ukazuje slabé a silne stránky
hospodárskej politiky a je stimulom na
udržanie pozitívnych pozícií a napomáha prijaĢ
zásadné opatrenia na zlepšenie resp.
odstránenie
negatívnych
javov.
PodĐa
informácií PAS (PodnikateĐská aliancia
Slovenska,
2010)
úroveĖ
a kvalita
podnikateĐského prostredia na Slovensku od
roku 2006 sa zhoršuje, na þo ukazuje pokles
IPP. Index IPP ku koncu rokov 2004 až 2009
je uvedený na Grafe 6. Základným obdobím
na výpoþet IPP bol 1. júl 2001, s referenþnou
hodnotou indexu 100 bodov.
PodĐa nášho názoru treba braĢ do
úvahy aj politický aspekt uvedených
hodnotení. Nie menšiu úlohu ako ekonomický
stav hrá aj imidž krajiny. Niektoré krajiny
v ratingu zaþali obsadzovaĢ popredné miesta
bez ohĐadu na to, že ich makroekonomická
situácia sa zhoršila.
Napríklad, Svetová banka konštatuje
ako pozitívny jav dostupnosĢ a jednoduchosĢ
prístupu podnikov Grécka k úverovým
zdrojom. PodĐa tohto parametra Grécko sa v r.
2009 umiestnilo na 87 pozícii a zlepšilo svoju
pozíciu v porovnaní s r. 2008 až o 22 bodov.
Tento parameter znaþne pozitívne ovplyvnil aj
celkový rating Grécka. Dnes je každému
známa súþasná negatívna makroekonomická
situácia tejto krajiny.

vplyv hlavných prvkov právneho
a regulaþného rámca na podnik (napr.
pracovnoprávna legislatíva,
zrozumiteĐnosĢ právnych predpisov,
rovnosĢ pred zákonom, vymáhateĐnosĢ
práva, atć.),
vplyv iných rozhodujúcich vonkajších
podmienok na podnik (napr. úroveĖ
korupcie na úradoch, prístup k štátnej
pomoci, prístup k finanþným zdrojom,
cenová stabilita, finanþná disciplína
obchodných partnerov a ćalšie),
vplyv podniku na kvalitu podnikateĐského
prostredia (napr. výkonnosĢ podniku,
140

116
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97,4
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0
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Zdroj: vlastne zobrazenie
Graf 6 Hodnotenie priaznivosti podmienok pre podnikanie v SR podĐa PAS
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Zrejme, že najväþší dopad na
zhoršenie podmienok podnikania na Slovensku
má súþasná finanþná a ekonomická kríza.
PodĐa informácií PAS (Kiþina, 2009) 58 %
podnikov SR v r. 2009 ovplyvnila finanþná
kríza a ćalších 30 % podnikov oþakáva jej
dopad v r. 2010. Konkrétne dopady krízy sa
prejavili predovšetkým v znaþnom poklese
objednávok od odberateĐov (72 % podnikov),
v zhoršení platobnej disciplíny odberateĐov
(40 % podnikov), v tlaku na zníženie cien
výrobkov a služieb (43 % podnikov). Pokles
tržieb oproti plánovanej úrovni zaznamenalo
až 67 % a pokles zisku 64 % podnikov SR.
V 77 % podnikov sa zvýšili náklady na
získavanie finanþných zdrojov, a pre 12 %
podnikov
finanþné
zdroje
sa
stali
nedostupnými.
Predovšetkým uvedené dopady sa
tykajú malých a stredných podnikov, ktoré sú
najviac
citlivé
na
zmeny
faktorov
podnikateĐského prostredia a to v dôsledku
svojej malej kapitálovej a finanþnej sily a tiež
v nízkej právnej a finanþnej ochrane.
S ohĐadom na to, že podpora a rozvoj
malého a stredného podnikania hrá ohromnú
úlohu v dynamickom rozvoji a v raste
konkurencieschopnosti ekonomiky každej
krajiny, Slovensko podporilo Zákon o malých
podnikov (Small business act, ćalej len SBA),
ktorý v decembri 2008 prijala Rada Európy,
cieĐom ktorého je podpora úspešného
fungovania
MSP
v trhovom prostredí.
Strategickými bodmi SBA sú (Európska
komisia, 2010):
•
•
•

zníženie
administratívnych
zaĢažení
podnikateĐov o 25% do roku 2012,
založenie firmy nesmie trvaĢ dlhšie ako
týždeĖ,
získanie obchodnej licencie a rôznych
povolení nesmie trvaĢ dlhšie ako mesiac.

Zákon o malých podnikoch tiež odporúþa:




zvýšenie štátnej podpory pre podnikateĐov
na vzdelávanie, výskum, vývoj a na
ochranu životného prostredia,
zníženú sadzbu DPH na služby
poskytované lokálne a s veĐkým podielom
Đudskej práce (kaderníctva, reštaurácie,
opravy obuvi, atć.)



smernicu o oneskorených platbách, ktorá
by stanovila maximálnu lehotu splatnosti
záväzkov voþi malým a stredným
podnikom na 30 dní.

V súlade
s uvedeným
zákonom,
Slovensko sa snaží upraviĢ platnú reguláciu
podnikov v rámci svojich protikrízových
opatrení. Vládny balík obsahuje program do r.
2012 na zmiernenie dôsledkov hospodárskej
krízy, ktorý si stanovil tri þiastkové ciele
(Ministerstvo hospodárstva SR, 2009):
•

•
•

PripraviĢ nástroje a definovaĢ podmienky
pre meranie administratívneho zaĢaženia v
SR.
KvantifikovaĢ administratívne zaĢaženie v
SR.
DefinovaĢ
opatrenia
na
zníženie
administratívneho zaĢaženia a zabezpeþiĢ
ich implementáciu.

Dôležitým opatrením je tiež posúdenie
možnosti zavedenia nových normatívnych
a právnych aktov
platných od dopredu
dohodnutého termínu, þo umožní malým
a stredným podnikom lepšie sa adaptovaĢ
k novým podmienkam.
Záver
V celom je možne konštatovaĢ
pozitívne
tendencie
v rozvoji
malého
a stredného podnikania na Slovensku v období
r. 2004 – 2009. Boli odstránené závažné
bariéry v oblasti normatívnych a právnych
aktov, hlavne pri zakladaní nových firiem; bola
uskutoþnená daĖová reforma a zavedená rovná
daĖ z príjmu; prijali sa transparentnejšie
pravidlá na poskytovanie štátnej pomoci
investorom. Pozitívny vplyv na rozvoj MSP
mala takže stabilná makroekonomická
a politická situácia SR.
Avšak, pretrváva
znaþný poþet faktorov, ktoré komplikujú
rozvoj MSP v SR. Predovšetkým je to znaþný
rozsah
a dlhé
obdobie
pre
splnenie
stanovených administratívnych procedúr,
vysoké
daĖové
a odvodové
bremeno,
poplatkové zaĢaženie podnikateĐov, nízka
vymožiteĐnosĢ práva, nízka úroveĖ ochrany
práv investorov, nedostatoþnosĢ objemu,
kvality a dostupnosti úverových informácií pre
efektívne a bezpeþné úverovanie malých
a stredných podnikov.
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