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Tlačová správa 

Konjunktúra na Slovensku a v Nemecku: 

Obchodné očakávania citeľne stlmené, pozitívne 
signály však vo výhľade    
 

(19.11.2019) Slovensko a Nemecko sú z hospodárskeho hľadiska blízki partneri. Podľa 

aktuálneho prieskumu vo firmách však konjunktúre v oboch krajinách chýba 

dynamika. Ale firiem, ktoré chcú aj tak ďalej investovať, je napriek tomu mnoho. Silná 

angažovanosť nemeckých podnikov navyše zabezpečuje dobré príjmy pre slovenské 

štátne financie, pretože podiel nemeckých firiem, na príjmoch z daní 200 najväčších 

firiem na Slovensku, predstavuje 16 percent. Vyplynulo to z analýzy spoločnosti pre 

daňové poradenstvo BMB Partners za rok 2018.  

 

„Od hospodárskej krízy pred desiatimi rokmi, prebieha hospodársky vývoj v Nemecku a na 

Slovensku viac-menej synchrónne“, vysvetľuje Peter Lazar, prezident Slovensko-nemeckej 

obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). Súvisí to s úzkym hospodárskym prepojením oboch 

krajín. „Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska a jednou z hlavných krajín 

pôvodu zahraničných investícií“, uvádza Lazar ďalej. „Na území Slovenska pôsobí odhadom 600 

firiem s nemeckou majetkovou účasťou. Zamestnávajú tu viac ako 140 000 pracovníkov.“ 

 

Jesenný prieskum v členských firmách celosvetovej siete nemeckých obchodných komôr 

ukázal, že oslovené firmy na Slovensku a v Nemecku súčasnú ekonomickú situáciu síce 

hodnotia prevažne pozitívne, na nasledujúcich dvanásť mesiacov sa však pozerajú podstatne 

skeptickejšie, ako firmy vo zvyšku Európy. Zatiaľ čo v oboch týchto krajinách počíta s ďalším 

rastom len 16 percent, podiel optimistov je v európskom priemere s 36 percentami oveľa vyšší. 

 

„Hospodársky extrémne silný rok 2018 a dobrý začiatok roka 2019 priniesli mnohým firmám na 

Slovensku a v Nemecku dobrý stav zákaziek až do jesene“, komentuje výsledky prezident 

SNOPK Lazar. „Avšak hlavne nemecký exportný priemysel teraz dostáva stále silnejšie pocítiť  
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zahranično-ekonomický protivietor. Silnejúci protekcionizmus, nevyriešené obchodné konflikty 

a Brexit, sa odrážajú aj v obchodných očakávaniach“, pokračuje Lazar. „Pôsobí to priamo na 

slovenské hospodárstvo, ktoré je do celosvetového obchodu zapojené skoro ešte silnejšie, ako 

hospodárstvo Nemecka.“  

 

O nejakej kríze alebo dokonca závažnej recesii však nemôže byť ani reči. „Napriek slabnúcej 

dynamike: Máme aj naďalej veľa podnikov, ktoré chcú ešte stále investovať. Jasne to vyplýva  

z nášho jesenného prieskumu“, Peter Lazar si je istý. Tento názor potvrdzujú aj štatistické údaje 

pre tretí štvrťrok. Podľa údajov Eurostatu rástlo ako slovenské, tak aj nemecké hospodárstvo, od 

júla do septembra trochu silnejšie, ako v druhom štvrťroku (0,4 % resp. 0,1 %). Negatívny rast  

z druhého kvartálu (-0,2 %) v Nemecku nepokračoval. „Pribúdajú náznaky, že nemecké 

hospodárstvo sa zo strednodobého hľadiska znovu dostáva do formy“, hovorí prezident SNOPK. 

„Pre slovenské hospodárstvo je to dobrá správa.“  

 

Najväčšie nebezpečenstvo pre tento vzostupný trend vyplýva, popri všeobecnom vývoji 

dopytu, zo stúpajúcich mzdových nákladov a nedostatku kvalifikovaného personálu. Pre 68 

percent firiem, oslovených na Slovensku, predstavujú pracovné náklady najväčší rizikový faktor 

pre nadchádzajúcich dvanásť mesiacov. V európskom priemere to podobne vidí len 31 percent 

firiem. V porovnaní s EÚ je na Slovensku kritickejšie hodnotený aj nedostatok kvalifikovanej 

pracovnej sily. Na Slovensku predstavuje riziko pre viac ako každého druhého účastníka 

prieskumu (55 %), na európskej úrovni len pre štyroch z desiatich. V Nemecku je nedostatok 

kvalifikovaných pracovných síl podobne naliehavý ako na Slovensku. Nedostatok odborného 

personálu bol v nemeckom prieskume uvádzaný ako najväčšie podnikateľské riziko (56 % 

všetkých odpovedí). 

 

„Pracovný trh zostáva jednou z dôležitých oblastí konania pre posilnenie konkurencieschopnosti 

Slovenska. Kľúč vidíme celkom jasne v kvalifikácii pracovníkov“, uvádza Peter Lazar. 
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Úzka hospodárska spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom sa odráža aj v slovenskej 

daňovej štatistike. Podiel nemeckých firiem na daniach, ktoré zaplatilo 200 najväčších podnikov 

na Slovensku, vrátane finančného sektora, predstavuje 16 %. Vyplynulo to z analýzy pre 

rok 2018, spol. BMB Partners, ktorá poskytuje daňové poradenstvo. Príjem na priamych daniach, 

ktoré zaplatili skúmané podniky, predstavoval spolu 3,0 miliardy eur. Firmy so slovenskými 

majiteľmi na nich mali podiel vo výške 11 %.   

 

Nemecko je najsilnejším zástupcom medzi zahraničnými investormi, s najvyšším podielom na 

odvedených daniach na Slovensku. Nemecké podniky odviedli v roku 2018 dane vo výške okolo 

500 miliónov eur, čo zodpovedalo podielu vo výške 16 %. Keď k tomu pripočítame odvody do 

Sociálnej poisťovne, vzrástol objem zaplatených daní a odvodov nemeckých zamestnávateľov 

na takmer 1,1 miliardu eur. Na druhom mieste nasledovali rakúske firmy, s podielom vo výške  

7 % na daniach z príjmov. Investori z Česka a USA prispeli vo výške 5 %.  

 

Renáta Bláhová, partner v BMB Partners a autorka štúdie: „Tento rok sme v BMB Partners rozšírili 

náš Taxparency Report o prieskum, v ktorom sme pri najväčších platiteľoch dane zisťovali, ktoré 

tri z daňových opatrení a zmien považujú za najdôležitejšie. Dalo sa očakávať, že jasným víťazom 

sa stane požiadavka na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, ktoré si želá až 25 % 

veľkých daňovníkov. Prekvapením však je, že na druhom a treťom mieste sú kvalitatívne, nie 

ekonomické dopady daňovej legislatívy. Viac než znižovanie sadzieb dane a rozširovanie 

daňových úľav by firmy privítali, ak by zmeny boli predvídateľnejšie a celý daňový systém 

jednoduchší.“  

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

 

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 450 členov, ktorí na 
Slovensku zamestnávajú 122 000 pracovníkov a dosahujú obrat vo výške 27 miliárd eur. SNOPK patrí 
k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr. 
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