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Tlačová správa 
 

AHK World Business Outlook 2017: 

„Veľmi dobrá konjunktúra na Slovensku  

naráža kvôli nedostatku kvalifikovaných pracovníkov 

na svoje hranice“ 

 

(Bratislava, 28.11.2017) Vnímanie konjunktúry na Slovensku zostáva na vysokej úrovni. Vyplynulo to 

z aktuálnej správy AHK World Business Outlook, ktorá predstavuje jesenný prieskum nemeckých 

zahraničných komôr (AHK), uskutočnený medzi 3 000 členskými firmami na celom svete, z toho 41 zo 

Slovenska. Každá druhá z firiem, oslovených na Slovensku, by chcela ďalej investovať. Profituje  

z toho aj slovenský štát, ktorý sa môže tešiť zo stúpajúcich príjmov z daní nemeckých podnikov. Stále 

väčší problém naproti tomu predstavuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a mnohým 

podnikom spôsobujú starosti aj stúpajúce pracovné náklady. 

 

Podľa zverejnených výsledkov počíta 56 % podnikov, ktoré v septembri a októbri 2017 oslovila 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK), so zlepšením svojich obchodov  

v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Takmer rovnaký počet firiem (51 %) je presvedčených, že 

konjunktúra na Slovensku sa zo strednodobého hľadiska bude vyvíjať pozitívnym smerom. „Konjunktúra 

beží na plné obrátky, čo sa prejaví aj v budúcom roku“, vysvetľuje Jürgen Knie, prezident SNOPK. Dobré 

očakávania sa odrážajú aj v plánoch podnikov, týkajúcich sa investícií a zamestnávania: 46 % z nich 

plánuje v ďalších dvanástich mesiacoch navýšenie svojich investícií, 51 % chce dokonca v rovnakom 

období zamestnať nových pracovníkov. Podiel spoločností, ktoré chcú rozšíriť svoj personál, je tak na 

Slovensku podstatne vyšší, ako v ostatných krajinách eurozóny (v priemere 30 %) resp. sveta (32 %). 

 

Najväčšie riziko pre vývoj vlastných obchodov vidí výrazná väčšina slovenských účastníkov prieskumu 

v nedostatku kvalifikovaného personálu (83 %). „Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa medzičasom 

stal celoslovenským problémom, ktorému sa tu vyhne sotva nejaký podnik“, domnieva sa Jürgen Knie. 

Inak to vyzerá v ostatných krajinách eurozóny: nedostatok kvalifikovaného personálu v nich považuje za 

veľké riziko len 41 % členských firiem AHK. Na poplach bijú firmy, oslovené na Slovensku, aj pri téme 

nákladov na prácu: stúpajúce personálne náklady ohrozujú pri 61 % z nich vývoj obchodu v ďalších  
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dvanástich mesiacoch. Okrem toho, účastníci prieskumu nadpriemerne často uvádzajú ako rizikové 

faktory aj vývoj dopytu a utváranie hospodárskopolitických rámcových podmienok. (34, resp. 29 %). 

 

Dobrá konjunktúra v nemeckých firmách na Slovensku sa prejavuje aj v príjmoch slovenského štátu.  

V rebríčku 50 najväčších platcov daní na Slovensku, ktorý nedávno predstavil hospodársky magazín 

Trend a spoločnosť BMB Leitner, poskytujúca daňové poradenstvo, sa nachádzalo hneď 13 firiem  

s nemeckou účasťou. Do TOP desiatky slovenských daňových poplatníkov sa „prepracovali“ dokonca tri 

podniky z Nemecka: automobilka Volkswagen Slovakia (1. miesto), strojárska spoločnosť Schaeffler 

Slovensko (5. miesto) a poskytovateľ telekomunikačných služieb – Slovak Telekom (7. miesto). Ako veľkí 

zamestnávatelia značne prispievajú aj k financovaniu zákonného sociálneho poistenia. „Vďaka týmto 

číslam to máme čierne na bielom“, komentuje rebríček prezident SNOPK. „Predsudok, že nemecké 

podniky sú z väčšej časti oslobodené od daní, tieto objektívne údaje jednoznačne vyvracajú“, hovorí 

Knie.  

 

Kontakt: Markus Halt, e-mail: halt@dsihk.sk, tel.: +421 2 2085 0634 
 

SNOPK – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora bola založená v roku 2005 v Bratislave 
a predstavuje fórum pre slovenské a nemecké firmy. Komora zastupuje záujmy svojich 440 členov, ktorí na 
Slovensku zamestnávajú 113 000 pracovníkov a dosahujú obrat vo výške 26 miliárd eur. SNOPK patrí 
k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr. 
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