
1 Investičné stimuly v roku 2017

Štátna pomoc sa v roku 2017 rozdelila medzi dve podporené sekcie, 
podľa kategorizácie SK NACE. Väčšina investičnej pomoci smerovala 
do podpory priemyselnej výroby. V tejto oblasti bolo podporené 
vytvorenie 98 % pracovných miest (2 982) a rovnakú percentuálnu 
úroveň mala aj celková štátna pomoc (82 465 096 €). Druhou 
podporenou oblasťou boli odborné, vedecké a technické činnosti, v 
rámci ktorých bol podporený vznik len 2 % pracovných miest (74) a na 
rovnakej úrovni bola aj výška celkovej štátnej pomoci (1 480 424 €).

Až 67 % podporených podnikov žiadalo pomoc na rozšírenie už 
existujúcej výroby. Export výroby vyšší ako 90 % sa očakáva v skoro v 
70 % podporených investíciách. 

27 % podporených investícií má vlastníka zo Slovenska. V prípade 
krajín EÚ je to 53 % a zvyšných 20 %, predstavuje vlastníkov z Ázie. 

V nasledujúcom grafe môžeme sledovať rozloženie štátnej pomoci 
medzi jednotlivé možnosti podpory.  52 % (43 520 716 €) z celkovej 
investičnej pomoci v roku 2017 smerovalo na dotácie na obstaranie 
hmotného (HIM) a nehmotného (NHIM) investičného majetku. 47 
% podiel majú daňové úľavy a len 1 % (688 004 €) predstavuje 
príspevok na vytvorenie pracovného miesta. 
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Investičné stimuly boli témou 
aj v roku 2017. Za minulý rok 
vláda poskytla 15 spoločnostiam 
celkovú štátnu pomoc vo výške 83 
945 520 €, čo predstavuje oproti 
roku 2016 skoro dvojnásobný 
počet podporených spoločností. 
Vo výške celkovej pomoci pritom 
došlo k 40 % nárastu. 
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Draho alebo lacno vytvorené miesta?

Pomer príspevku na vytvorenie pracovného miesta a počtu 
vytvorených pracovných miest dosiahol cca. 5 400 €. 
Celková štátna pomoc prepočítaná na jedno pracovné 
miesto však predstavovala v priemere výšku až 
45 088 €. Ak sa pozrieme na jednotlivé kraje, sledujeme, 
že najdrahšie pracovné miesta k pomeru štátnej pomoci 
nevznikali na východe Slovenska, ale práve na západnom 
Slovensku. Výška štátnej pomoci k pracovnému miestu 
bola v Trnavskom kraji 1,4-násobne vyššia ako v 
Prešovskom kraji. 

Ak sa pozrieme koľko stála podpora jedného pracovného miesta podrobnejšie, t. j. podľa tried SK NACE, sledujeme, 
že najdrahšie pracovné miesto, vznikalo v oblasti výroby papiera a papierových výrobkov. Naopak, 
najlacnejšie pracovné miesto vzniklo so štátnou pomocou v oblasti spracovania dreva. Výskum, ktorý sa považuje za 
oblasť podnikania s pridanou hodnotou, získal 4. najnižšiu podporu na jedno vytvorené miesto. 

Priemerná výška investičnej pomoci na vytvorené pracovné miesto podľa odvetvia:
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Vzdelanie

Podporené investície vytvorili pracovné miesta vyžadujúce stredoškolské vzdelanie, konkrétne 72%. 22 % 
podporených pracovných miest  vyžadovalo pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním a 5 % so základným. Najväčší 
podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí vyžadujú investície v oblasti vedeckého výskumu a vývoja. Stredoškolské 
vzdelanie je požadované v podporených investíciách v oblasti strojov a zariadení. Len základné vzdelanie postačovalo 
v prípade vybraných pracovných miest podporených najmä v oblasti výroby nábytku alebo výroby motorových 
vozidiel. 

V podporených investíciách vidíme úzke prepojenie požadovaného vzdelania a priemernej hrubej mzdy v podnikoch. 
Najvyššiu priemernú hrubú mzdu, 1 670 €, mali podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Tieto podniky 
majú zamestnávať až 90 % pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, podnik v oblasti spracovania dreva, 
ktorý má zamestnať až 100 % pracovníkov so stredoškolským vzdelaním, má mať najnižšiu priemernú hrubú mzdu 
zo všetkých odvetví, a to 550 €.

Štátna pomoc v menej rozvinutých regiónoch

Do menej rozvinutých regiónov, ktorých podpora je upravená od roku 2015 osobitným zákonom, 
boli udelené štyri investičné stimuly. V percentuálnom podiele pomoci predstavovali len 16 % 
celkovej štátnej pomoci v roku 2017. Táto štátna pomoc vo vybraných okresoch vytvorila 27 % zo všetkých 
stimulovaných pracovných miest. Skoro 90 % vytvorených pracovných miest prostredníctvom štátnej pomoci 
bolo so stredoškolským vzdelaním. Priemerná hrubá mzda bola naplánovaná na 737 €. V prípade 2 podporených 
investičných projektov priemerná mzda v podporenom podniku nezodpovedala priemernej mzde v danom okrese za 
rok 2016. V jednom z nich tento rozdiel predstavoval až 336 €. Priemerná štátna pomoc na vytvorenie pracovného 
miesta bola v menej rozvinutých okresoch vyššia o skoro 4 500 
€. 

Na základe tabuľky s rozdelením stimulov podľa okresov v 
roku 2017 môžeme sledovať, že 68 % pracovných miest 
vzniklo s podporou štátu v tých okresoch, kde bola 
nezamestnanosť už aj tak nižšia ako priemer Slovenska. 

Do menej rozvinutých 
regiónov boli udelené štyri 
investičné stimuly. 
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Viacnásobná podpora

Ak sa pozrieme na podporené podniky prostredníctvom štátnej pomoci v roku 2017, sledujeme, že až 4 z 15 
podnikov získavajú opakovú štátnu pomoc. Jeden z nich, SCA Hygiene Products Slovakia, dokonca získal 
štátnu pomoc už po tretíkrát. Spoločnosť PCA získala štátu pomoc v roku 2003 na vytvorenie 3 500 pracovných 
miest. Za rok 2016 ale vykázala podľa Štatistického úradu 2 535 pracovných miest. Okrem dlhodobej udržateľnosti 
zamestnanosti je v tejto investícii otázna aj podpora investície v lokalite s podpriemernou nezamestnanosťou v 
čase získania podpory (okres Trnava - 3,22%, Slovensko - 7,35 %). Okrem týchto faktorov je zaujímavá aj priemerná 
hrubá mzda, ktorá je nižšia o viac než 180 € v porovnaní s priemerom okresu.

Zamestnávanie cudzincov zo štátnej pomoci

Podľa najnovšej štúdie má štátna pomoc pozitívny význam na zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Tento 
efekt možno preniesť na základe štatistík do čísel:  ,,investičný stimul v hodnote jedného milióna eur smerujúci 
do niektorého z okresov v rokoch 2002 – 2016 zamestnal v priemere 5 až 9 pracovníkov z krajín mimo EÚ. Stimul 
v hodnote 20 mil. € by zamestnal ďalších 104 až 180 cudzincov z krajín mimo EÚ. V hypotetickom, priemernom 
slovenskom okrese, ktorý medzi rokmi 2002 – 2017 nedostal žiadnu investičnú pomoc, by v októbri 2017 pracovalo 
približne 109 cudzincov z tretích krajín.“

https://nhf.euba.sk/www_write/files/MHP_12_17_web.pdf
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Aktuálne publikácie

Môže byť firma zisková, keď čelí množ-
stvu podvodníkov, ale policajti si s nimi 
nevedia rady? A čo v prípade, keď pred-
met podnikania štát priamo zakazuje? 
O tom, ako aj bez dohľadu štátneho 
aparátu vznikajú pravidlá a poriadok, pí-
šeme v INESS na tému: Divoký západ 
na internete.

Ak sa zákony často menia,  pociťujú to 
najmä podnikatelia. Stabilita a pred-
vídateľnosť legislatívy je dôležitou 
zložkou zdravého podnikateského pro-
stredia. V INT s názvom Menej noveli-
zácií pre lepšie podnikanie sme sa 
pozreli na novelizácie 196 zákonov tý-
kajúcich sa podnikateľského prostredia.

Strategický dokument RIA 2020 má 
zabrániť tvorbe nadmernej regulácie. O 
nedostatkoch dnešného legislatívneho 
procesu, stratégii RIA 2020, ale aj 
o návrhoch INESS v tejto oblasti 
podrobne píšeme v Ako napísať 
lepšie zákony pre všetkých.

DIvoký zápaD na 
Internete

menej novelIzácIÍ lepšIe zákony

Jakub Zeman pôsobí v INESS ako stážista v rámci projektu Top20. Zameriava sa najmä na analýzu 
legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie. Študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Záver

Ako sme sa snažili poukázať v tomto texte a aj v rozsiahlejšej analýze, investičné stimuly poškodzujú kvalitu 
podnikateľského prostredia a vytvárajú nerovné štartovacie podmienky pre podnikateľov pri realizácii investičných 
zámerov. Snahu o podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou sme ani v tomto roku nezaznamenali. Opäť sa 
ale objavili aj firmy, ktoré získali investičnú pomoc viacnásobne. V roku 2017 sa taktiež potvrdila skutočnosť, že 
štátna pomoc neochráni firmy pred ukončením ich podnikateľskej činnosti. Investičné stimuly aj naďalej plynú aj do 
okresov, kde je miera nezamestnanosti mimoriadne nízka a zamestnávatelia sa boria s nedostatkom zamestnancov.

Štát by sa mal miesto priamej podpory vybraných investičných projektov zamerať na plošné zlepšovanie 
podnikateľského prostredia prostredníctvom eliminácie byrokracie, či redukciou daňovo - odvodového zaťaženia. 


