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Milí členovia a priatelia, 
 
Rok, bohatý na udalosti, sa blíži ku koncu. 
Nadchádzajúce sviatky prinášajú vždy dobrú 
príležitosť na pohľad späť, ale i dopredu.  
  
K politickému vývoju v tomto roku sa 
principiálne už popísalo a narozprávalo dosť.  
V prichádzajúcom roku však vývoj kon-
junktúry, po prvý raz po dlhšej dobe, znovu 
prináša otázniky. Čo je príčinou tejto skepsy, 
Vám vysvetľujeme v ťažiskovej téme od str. 8. 
Z tohto pohľadu prichádzajú opatrenia, ako 
zavedenie rekreačných poukazov alebo 
odvodu pre obchodné reťazce, podľa nášho 
názoru v maximálne nevýhodnom čase.   
  
SNOPK aj napriek tomu pôsobila v roku 2018 
znovu raz ako úspešný „staviteľ mostov“ 
medzi slovenskými a nemeckými podnikmi. 
Mnohým firmám z oboch krajín sme pomohli 
nájsť obchodných partnerov a využiť 
príležitosti, ktoré trhy ponúkajú. Na našich 
podujatiach mohlo získať cielené informácie 
viac ako 1 200 účastníkov a rozšíriť tak svoje 
profesionálne siete. Tieto pozitívne výsledky 
sú pre nás motiváciou, aby sme sa naďalej 
úzko zameriavali na Vaše záujmy a oča- 
kávania. Vaše podnety nám poskytujú 
nenahraditeľnú orientáciu. Neváhajte a obráťte 
sa na nás.   
 
Váš Jürgen Knie 
prezident SNOPK 
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Tradícia zaväzuje: Vianočný Jour Fixe, dňa 29. novembra 2018, sa stal pre SNOPK 
znovu raz highlightom medzi podujatiami celého roka. Historická budova Národnej 
rady SR sa osvedčila nielen ako historicky mimoriadne významné miesto na 
stretnutie, ale takmer 200 účastníkom ponúkla aj pôsobivé prostredie. Čestným 
hosťom večera bol, popri nemeckom veľvyslancovi Joachimovi Bleickerovi, aj Matúš 
Vallo, čerstvo zvolený primátor Bratislavy. Nový predstaviteľ mesta využil Vianočný 
Jour Fixe na diskusiu s členmi SNOPK o ekonomických témach. Rovnako ako  
v minulom roku, poslúžil Vianočný Jour Fixe aj teraz na dobrý účel. Šek od SNOPK  
v hodnote 1 000 eur obdržala dobročinná organizácia Svetielko nádeje. Mimoriadna 
vďaka patrí okrem toho spoločnosti TÜV SÜD, ktorá ako partner podujatia oslávila 
zároveň 25 rokov svojej existencie na Slovensku. 
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MY O NÁS 
Vianočný Jour Fixe - highlight 
podujatí SNOPK  
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Otvorenie Vianočného Jour Fixe  
v konferenčnej sále Národnej rady SR 

Novozvolený primátor Matúš Vallo (v strede) 
diskutuje s členmi SNOPK 

Zľava: Oleg Spružina, Martin Tichý a Stefan 
Rentsch (TÜV SÜD)  

Ján Piterka (Svetielko nádeje) prijíma dar od 
SNOPK 

Zľava: Prezident SNOPK Jürgen Knie sa lúči  
s viceprezidentom Ralfom Sachtom  

Mária Berithová (SROK) v rozhovore  
s Karolom Pinterom (DHL)  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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MY O NÁS 
Energetická efektívnosť spája  
slovenské a nemecké firmy  
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MODERNÁ 
DREVOSTAVBA  
A UDRŽATEĽNÁ 
VÝSTAVBA Z DREVA   
 
V rámci programu 
nemeckého Spolko-
vého ministerstva 
hospodárstva, 
zameraného na vstup 
malých a stredných 
podnikov na zahraničné 
trhy sa v októbri 2018 
uskutočnila informačná 
cesta do Nemecka  
na tému Moderná 
drevostavba a udrža-
teľná výstavba, ktorej 
sa zúčastnilo 20 
slovenských firiem  
z oblasti drevostavieb. 
Počas troch dní sa 
slovenskí hostia stretli 
s poprednými firmami  
z tejto oblasti z Bavor-
ska a Bádenska-
Württemberska.  
Okrem toho navštívili 
referenčné objekty - 
drevený kostol,  
a gymnázium z dreva, 
postavené techno-
lógiou energeticky 
plusovej budovy, ako  
aj chodník v korunách 
stromov. Informačná 
cesta sa u účastníkov 
stretla s veľkým 
ohlasom a položila 
základný kameň pre 
spoluprácu medzi 
podnikmi oboch krajín.  

Za účelom získania informácií o energetickej 
efektívnosti a automatizačnej technike prišlo na 
nemecko-slovenskú konferenciu v Bratislave, 
dňa 4. decembra 2018, viac ako 50 účastníkov. 
Odborníci z brandže z oboch krajín predstavili 
aktuálne trendy a príklady z praxe, zatiaľ čo sa 
poskytovatelia z Nemecka venovali inova-
tívnym technologickým riešeniam. Na projekte 
exportnej iniciatívy „Energie“ nemeckého  
Spolkového ministerstva hospodárstva  

a energetiky, ktorý pre Slovensko realizovala SNOPK, sa zúčastnili spoločnosti: 
ACTARON, IngSoft, LED-LIGHT Germany a puren, ktoré sa, za účelom diskusie  
o možnej spolupráci, následne stretli so slovenskými firmami. 

 
Manfred Reisner zo spol. ACTARON vyhlásil, že obchodnú 
cestu AHK vníma ako jedinečnú príležitosť zažiť Slovensko  
v pozícii hnacej sily hospodárstva. „Ako zástupca malej firmy by 
som inak nikdy nemal šancu hovoriť pred zástupcami  
50 podnikov, či viesť viacero rozhovorov s manažérmi z rôznych 
firiem.“ Pán Reisner v Bratislave rozpoznal, aký potenciál jeho 
firme ponúka slovenský trh, a to aj v hustej sieti dodávateľov pre 
automobilový priemysel. Preto je pre neho jasné: „Znovu rád 
prídem.“ 

Zaujatí poslucháči na konferencii 

Manfred Reisner  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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ČLENSKÉ SPRÁVY 
 
Pri tohtoročnom 
odovzdávaní cien 
TREND TOP 2018 
zažiarili rovno štyria 
členovia SNOPK.  
3. miesto na Firma roka 
získala spoločnosť 
Handtmann Slovakia, 
spracovateľ ľahkých 
kovov z Košíc. 
Slovenská sporiteľňa  
sa stala bankou roka, 
Tatra banka získala 
v kategórii tretie 
miesto. Najúspešnejším 
poisťovateľom sa stala 
Allianz – Slovenská 
poisťovňa.  
 
Spoločnosť Scheidt & 
Bachmann Slovensko 
začala s výstavbou 
novej výrobnej haly  
v Bytči, ktorá prinesie 
prácu 450 zamest-
nancom. Firma tak 
reaguje na zvýšený 
dopyt po ich doprav-
ných riešeniach  
a spokojnosť materskej 
spoločnosti Scheidt & 
Bachmann s vysokou 
kvalitou výrobkov, 
vyrobených na 
Slovensku.  
 
Po viac ako 25 rokoch 
praxe sa JUDr. Erika 
Csekes, managing 
partnerka advokátskej 
kancelárie Ružička 
Csekes s.r.o., rozhodla 
ukončiť svoje aktívne 
pôsobenie na 
slovenskom právnom 
trhu. Kancelária v tejto 
súvislosti zmenila svoje 
obchodné meno a od 
28.11.2018 pôsobí ako 
RUŽIČKA AND 
PARTNERS s.r.o. 

NOVÍ ČLENOVIA 

Hurbanovo námestie 19/45, SK-972 01 Bojnice, Kontakt: Adrián Kubinec 
Tel.: +421 911 280 995, E-Mail: adrian.kubinec@cems.sk, Internet: www.cems.sk 
 
Spoločnosť CeMS, s.r.o. pôsobí v oblasti certifikácie systémov manažérstva, 
vykonáva špecializované audity, odborné školenia pre spoločnosti pôsobiace  
v oblasti automotive a soft skillové školenia. 
 

Staromestská 3, SK-821 03 Bratislava, Kontakt: Michal Nešpor 
Tel.: +421 918 865 073, E-Mail: michal.nespor@crowdberry.eu  
Internet: www.crowdberry.eu 
 
Spoločnosť Crowdberry a.s. je prvou česko-slovenskou crowd-investingovou 
platformou, ktorá bola založená v spolupráci s Tatra Banka Private 
Banking. Umožňuje súkromným investorom investovať do firiem, spoluvlastniť 
ich a zhodnotiť kapitál budovaním rastúcich spoločností.  
 

Šípová 1, SK-949 01 Nitra, Kontakt: Juraj Kollár 
Tel.: +421 914 355 600, E-Mail: j.kollar@kloepfel-outsourcing.com  
Internet: www.kloepfel-outsourcing.com  
 
Portfólio služieb spoločnosti Kloepfel Outsourcing s.r.o. zahŕňa rôzne aspekty v oblasti 
nákupu a obstarávania. Tímy konzultantov znížia Vaše nákupné náklady a optimalizujú 
Vaše obstarávacie procesy za účelom dosiahnutia vyššej účinnosti. 
 

Karadžičova 8/A, SK-821 08 Bratislava, Kontakt: Peter Nemčok  
Tel.: +421 908 219 219, E-Mail: nemcok@menity-group.com  
Internet: www.menity-group.com  
 
MENITY GROUP je medzinárodná poradenská firma, pôsobiaca v šiestich 
krajinách Európy. Portfólio služieb tvoria kľúčové poradenské služby „retained 
executive search“ a „leadership development“, ktoré poskytuje klientom  
z rôznych odvetví.  
 

CeMS, s.r.o. 

Crowdberry a.s. 

Kloepfel Outsourcing s.r.o. 

Menity Group s.r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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VEĽTRHY 
Lucia Súlovcová:  
„Máme už prvých záujemcov.“  

Vyše 40 000 návštevníkov z radov odbornej 
verejnosti pricestovalo medzi 13. a 15. novembrom 
2018 do Norimbergu na BrauBeviale, najdôležitejší 
veľtrh investičného majetku pre nápojový priemysel 
v tomto roku. Svoje produkty a riešenia v rámci 
celého procesného reťazca vo výrobe nápojov 
prezentovalo 1 094 vystavovateľov. Zo Slovenska 
sa, ako vystavovatelia, opäť predstavili firmy MAD 
BOX, PSS Svidník a R-GLASS Trade. Za spol. MAD 
BOX vysvetlila office manažérka Lucia Súlovcová, 
prečo bola ich účasť na veľtrhu úspešná.  
 
Čím ste sa snažili zaujať na výstave BrauBeviale? 
Výstavy BrauBeviale sme sa už viackrát zúčastnili a vedeli sme, že máme jedinečný 
samoobslužný výčapný systém. Áno, správne samoobslužný, lebo na čapovanie 
z nášho zariadenia nepotrebujete žiadny personál. Nápoje sa čapujú z Keg sudov do 
50L a sú chladené po celej dĺžke vedenia. Technológie sa veľmi rýchlo ženú vpred, 
a preto sme chceli ukázať našim potenciálnym zákazníkom, že to čo bolo „in“ v roku 
2010 alebo 2016 už dnes neplatí a aj my sme sa pohli vpred, s novými možnosťami 
platby či dizajnmi našich výčapných zariadení. Doplnili sme úhrady prostredníctvom 
čipových kariet, čiarových kódov. Všetku pozornosť sme upriamili na možnosť úhrady 
platobnými kartami a kontrolu plnoletosti čítačkou občianskych preukazov, ktoré sa 
stretli s pozitívnym ohlasom. 
 
Aká bola motivácia sa zúčastniť? 
Našou motiváciou bola prezentácia našich zariadení, o ktorých veľa ľudí nevie. 
Zároveň sme si chceli otvoriť dvere do sveta a nájsť nových zákazníkov, prípadne 
distribútorov. 
 
Čo Vás osobne zaujalo na výstave BrauBeviale? 
Z dôvodu veľkého záujmu o naše zariadenia sme strávili prevažnú časť výstavy 
v našom stánku. Keď sa nám na chvíľu podarilo uvoľniť, prešli sme si len stánky v našej 
hale, lebo sortiment ponúkaných tovarov a služieb k nám bol najbližšie. Najviac nás 
zaujali spoločnosti s prezentáciou rýchlejšieho čapovania, lebo aj my sa už dlhšie 
s touto myšlienkou pohrávame, či už ako výrobcovia alebo distribútori v EÚ.  Ďalší 
zaujímavý nápad bol prívesný vozík za motorové vozidlo, z ktorého viete po rozložení 
vytvoriť bar so sedením. Samozrejme zozbierali sme veľa kontaktov na výrobcov 
chladničiek, príp. iných súčiastok, ktoré v našich výčapných zariadeniach používame.  
 
Do akej miery ovplyvní účasť na BrauBeviale Vás exportný obchod?  
Pevne veríme, že do veľkej. Máme už prvých záujemcov, ktorí prejavili záujem o naše 
výčapné zariadenia ešte na výstave. Momentálne dolaďujeme detaily a veríme, že sa 
nám podarí osloviť aj ďalších potenciálnych zákazníkov, ktorých sme stretli na výstave. 
Výhodou výstavy BrauBeviale je, že sa pod jednou strechou stretne na pár dní celý 
svet, čo nám otvára neskutočne veľa dverí a je len na nás, ako sa s tým vysporiadame. 
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VEĽTRHY MADE 
IN GERMANY:  
KALENDÁR 2019   
 
Termíny a štatistiky  
k vyše 250 
medzinárodným  
a národným veľtrhom  
v Nemecku prináša 
brožúra „Messen Made 
in Germany 2019“,  
ktorú vydal Zväz pre 
nemecké veľtržné 
hospodárstvo AUMA  
v nemčine, angličtine, 
francúzštine, ruštine  
a španielčine. 
 

Veľtržný 
kalendár je 
zostavený 
pre záu-
jemcov zo 
zahraničia, 

ktorí hľadajú informácie 
o veľtrhoch v Nemec-
ku, či už v pozícii 
vystavovateľov alebo 
návštevníkov. Pre 
každý veľtrh brožúra 
uvádza názov, dátum  
a miesto konania, 
organizátora a aktuálne 
čísla. Veľtrhy je možné 
vyhľadávať podľa 
rôznych kategórií, 
podľa odvetvia, názvu 
a termínu. 
 
Kalendár „Messen 
Made in Germany 2019“ 
si môžete bezplatne 
objednať od zväzu 
AUMA: www.auma.de/
medien/publikationen, 
resp. jednoducho 
vyhľadať veľtrhy  
podľa rôznych kritérií 
na webovej stránke 
www.auma.de. 
 
 
 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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MAD BOX na BrauBeviale 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
5 rokov duálneho vzdelávania  
s SNOPK: Kvalita ako základ 

Potreba kvalifikovanej pracovnej sily v členských firmách SNOPK už roky neustále 
rastie a bola od začiatku motorom pre jej angažovanie sa v oblasti odborného 
vzdelávania. Primárne ide o aktivity v systéme duálneho vzdelávania, no čoraz viac aj 
o ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov. Vo všetkých týchto aktivitách sa 

pritom kladie dôraz na dodržia-
vanie nemeckých štandardov 
kvality - od prípravy vzdeláva-
cích podmienok a plánov až po 
ukončenie vzdelávania. A práve 
ukončenie duálneho vzdeláva-
nia nemeckou skúškou odbor-
nej spôsobilosti je zárukou  
ich dodržiavania. Tieto skúšky 
organizuje SNOPK od roku 2014 
a dodnes odovzdala už 194 
slovensko – nemeckých certifi-
kátov.  
  

Medzi vzdelávajúcimi odbormi SNOPK zatiaľ prevláda záujem o tie technické – 
strojárske a elektrotechnické odbory, novinkou v roku 2018 boli prvé skúšky v odbore 
obuvník/technik obuvníckej výroby. Nemecko má v systéme duálneho vzdelávania 
viac ako 330 odborov. Z nich sa na Slovensku organizujú skúšky v nasledovných: 
 

• Mechatronik 
• Priemyselný  mechanik 
• Nástrojový mechanik 
• Elektronik pre automatizačnú techniku 
• Obuvník 
• Špecialista pre počítačové systémy 
 
Od roku 2019 k nim pribudnú odbory 
konštrukčný mechanik, autotronik a mechanik 
trieskového obrábania. 
 
Po úspešnom absolvovaní skúšky žiak získava 
slovensko-nemecký certifikát odbornej spôso-
bilosti. Je zárukou, že žiak si úspešne osvojil vedomosti a zručnosti, potrebné na 
vykonávanie danej profesie, zodpovedajúce štandardom nemeckej kvality.  
 
Slovensko nie je jediná krajina, kde sa nemecké skúšky organizujú. Dnes sa do nich 
zapája viac ako 50 nemeckých zahraničných komôr (AHK) po celom svete. Podľa 
predbežných odhadov bude tento rok v zahraničí udelených okolo 11 000 
nemeckých certifikátov odbornej spôsobilosti (AHK). Vďaka dodržiavaniu jednotných 
štandardov kvality vo vzdelávaní, tak vzniká jedinečná a celosvetovo porovnateľná 
platforma kvality odbornej prípravy. 
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UKONČENÍM DUÁLU 
SPOLOČNÁ CESTA  
LEN ZAČÍNA 

Na workshope s touto 
témou sa 7. decembra 
2018 v martinskom 
ECCO stretli perso-
nalisti a inštruktori 
partnerských DUALpro 
firiem, zodpovední za 
duálne vzdelávanie. 
 
Z prvých dualistov 
budú čoskoro stáli 
zamestnanci firiem.  
Účastníci workshopu 
intenzívne riešili, ako 
ich udržať vo firme 
a ako im umožniť 
plynulý prechod do 
zamestnania.  
 
O svoje skúsenosti 
s absolventmi duálu  
sa podelili Martin Gbur 
z T-Systems Slovakia  
a Jana Široká a Milan 
Ráchela z bratislavskej 
Duálnej akadémie. 
 
Jednať partnersky  
a férovo. Komunikácia  
a spätná väzba je pre 
ich integráciu nevyh-
nutná. To je iba časť 
záverov, na ktorých  
sa zhodli zástupcovia 
firiem. 
 
Ďalšie stretnutie 
k nadväzujúcim témam 
je naplánované na 
február 2019. 

Skúšky mechatronikov 2018 
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TÉMA MESIACA 
AHK World Business Outlook: 
Mračná na konjunkturálnom nebi  

V septembri a októbri 2018 realizovala SNOPK a nemecké zahraničné obchodné 
komory v ďalších krajinách medzi svojimi členmi prieskum ohľadom konjunkturálneho 
vývoja v príslušnej krajine. Z neho vychádza správa AHK World Business Outlook, 
ktorá podáva aktuálny obraz o názoroch členov na svetovú konjunktúru. 
 
Podľa výsledkov správy hodnotí 72 % podnikov, oslovených na Slovensku, svoju 
súčasnú ekonomickú situáciu pozitívne. Tunajšie firmy sú tak v porovnaní so svetovým 
priemerom (51 %) značne spokojnejšie. Naopak, vyhliadky na nasledujúcich  
12 mesiacov sú na Slovensku podstatne skeptickejšie. Zatiaľ čo tu s ďalším rastom 
počíta len 31 %, v eurozóne a svete je to 48 %. V predchádzajúcom roku sa hodnota na 
Slovensku pohybovala ešte na úrovni 56 %. Očakávania pre celkové hospodárstvo 
odrážajú ešte väčšie pochybnosti: len 23 % slovenských firiem je presvedčených, že 
strednodobý vývoj konjunktúry v krajine bude ďalej napredovať. Aj napriek tomu chce 
36 % podnikov na Slovensku v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zvýšiť investície. 
To zodpovedá výsledku eurozóny, resp. sveta (40, resp. 38 %). Ešte lepšie to vyzerá pri 
personálnych plánoch firiem: 44 % chce prijať nových pracovníkov. Podiel podnikov, 
ktoré chcú svoj personál rozšíriť, sa tak na Slovensku pohybuje dokonca mierne nad 
hodnotou v eurozóne, resp. vo svete (43, resp. 39 %). 
 
Najväčšie nebezpečenstvo pre vývoj vlastných obchodov vidí prevažná väčšina 
slovenských účastníkov prieskumu v nedostatku kvalifikovaných pracovných síl (74 %). 
V rámci celej eurozóny to za problém považuje len 39 % podnikov. Ďalších 69 % firiem 
na Slovensku vidí riziko pre vlastný podnik v stúpajúcich pracovných nákladoch. 
Nadpriemerne často účastníci okrem toho uvádzali aj faktory dopytu a právnej istoty 
(41, resp. 15 %). 
 
Grafika: Najväčšie rizikové faktory pre obchod (podiel podnikov v %)  
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VOLKER TREIER (DIHK): 
„ZNEISTENIE JE VEĽKÉ.“ 
 
Šéf pre zahraničné 
hospodárstvo Volker 
Treier z Nemeckej 
obchodnej a priemy-
selnej komory (DIHK) 
vyhlásil pri príležitosti 
zverejnenia AHK World 
Business Outlook pre 
jeseň 2018: „Výsledky 
žiaľ dávajú dôvod na 
obavy, všetky hodnoty 
prieskumu a indikátory 
„nálad“ smerujú nadol. 
Celosvetový obchod  
a svetová konjunktúra 
sa dostávajú pod tlak.  
 
Prejavuje sa to pri 
medzinárodne 
pôsobiacich nemec-
kých podnikoch.  
V celosvetovom 
priemere hodnotia 
svoju ekonomickú 
situáciu, ako aj svoje 
očakávania, týkajúce  
sa vývoja obchodov, 
podstatne horšie, ako 
ešte na začiatku roka. 
Saldo z pozitívnych  
a negatívnych správ pri 
očakávaniach značne 
klesá z 53 na 36. Aj  
v celosvetových 
investičných a perso-
nálnych plánoch musia 
firmy zaradiť nižšiu 
rýchlosť. 
 
Zneistenie je veľké. 
Kvôli devalváciám 
a zvýšeniu ceny ropy, 
zostáva zákazníkom 
nemeckých firiem 
menej prostriedkov na 
produkty ‚Made in 
Germany‘.“   

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Tibor Lörincz: „Potrebné sú investície 
do vyššej produktivity práce.“  

Tibor Lörincz je ekonomickým analytikom v Tatra banke a v rozhovore s SNOPK 
komentuje výsledky AHK World Business Outlook (pozri str. 8).  
 
Podľa AHK World Business Outlook sa konjunktúra na Slovensku vyvíja ešte veľmi 
dobre, avšak vyhliadky už nie sú také skvelé, ako v predošlých prieskumoch. 
Zhodujú sa výsledky s Vašimi ekonomickými analýzami?      
Výsledky prieskumu súhlasia s našimi prognózami. Súčasný 
ekonomický rast je v USA, Eurozóne aj na Slovensku 
nadpriemerne silný, je teda na mieste očakávať jeho 
spomalenie na rovnovážne úrovne. V eurozóne očakávame  
v roku 2019 nižší rast ako v roku 2018, no stále ide  
o nadpriemerných 1,7 %. Neprekvapilo by nás ani, ak by  
v rokoch 2020-21 ekonomika rástla dokonca pomalšie, ako je 
rovnovážna úroveň.  
V prípade Slovenska však očakávame, že rast ekonomiky bude 
v roku 2019 naďalej podobne silný, ako v roku 2018.   
 
Čo bude v roku 2019 faktorom rastu slovenského hospodárstva: zahraničný 
obchod alebo domáci dopyt?     
V roku 2019 očakávame predovšetkým veľmi silný vplyv začiatku produkcie závodu 
Jaguar Land Rover. Zahraničný dopyt by mal mierne oslabiť, no vplyv Jaguaru môže 
byť ale taký silný, že sa toto oslabenie neprejaví v celkovom raste HDP.    
 
Ako sa bude vyvíjať situácia na pracovnom trhu?   
Trh práce je aktuálne najhorúcejšia téma Slovenskej ekonomiky. Nezamestnanosť 
dosahuje rekordne nízke úrovne, mzdy rastú a firmy začínajú pociťovať nedostatok 
potenciálnych pracovníkov. Aj keď situácia vyzerá z pohľadu firiem zle, pre ekonomiku 
ide o dobré správy: zamestnanci s rastúcimi mzdami sú v konečnom dôsledku 
spotrebitelia s rastúcimi príjmami. Tak, ako firmám rastú náklady na výrobu, rovnako 
stúpa dopyt po ich výrobkoch. Toto ale platí iba pre ekonomiku ako celok; pre 
konkrétne firmy alebo odvetvia môže byť súčasný stav likvidačný. To ale stále nie je 
dôvod na paniku. „Tvorivú deštrukciu“ popísal už Joseph Schumpeter: ak firmy 
nedokážu zvyšovať svoju produktivitu, zaniknú a svoje zdroje uvoľnia novým firmám, 
ktoré ich využijú produktívnejšie. V konečnom dôsledku tak ekonomika profituje. Pre 
firmy to znamená, že sa musia výrazne viac zamerať na investície do rastu produktivity 
zamestnancov, ak chcú zostať konkurencieschopné. 
 
Ako ovplyvní Brexit slovenské hospodárstvo? 
Vplyv brexitu bude výrazne závisieť od finálneho znenia dohody. Vzhľadom na 
vnútropolitické boje v Spojenom kráľovstve ešte stále nie je jasné, ktorý variant 
nakoniec zvíťazí. Finálny vplyv sa tak môže pohybovať od veľmi mierneho zlepšenia 
ekonomiky v prípade, že dohoda neobmedzí export zo SR do UK, ale mierne 
zvýhodní produkciu v EÚ (z čoho by mohol profitovať slovenský závod Jaguar Land 
Rover), až po zhoršenie v rádovo desatinách percentuálneho bodu HDP v prípade tzv. 
„No deal“ brexitu, kedy by Spojené kráľovstvo vystúpilo bez dohody o ďalšom 
usporiadaní vzťahov. Dúfame však, že k takémuto drastickému kroku nepríde. 
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DIHK OPÄTOVNE 
ZNIŽUJE PROGNÓZU 
RASTU   
 
Nemecké 
hospodárstvo  
v súčasnosti funguje 
ešte na vysokej úrovni. 
Avšak aktuálny 
prieskum konjunktúry 
Nemeckej priemyselnej 
a obchodnej komory 
(DIHK) nevykresľuje 
nenarušený obraz. 
Najmä priemysel 
pociťuje, že medziná-
rodný vietor je drsnejší. 
 
Na základe prieskumu, 
ktorý vychádza z cca. 
27 000 odpovedí firiem, 
DIHK znižuje svoju 
prognózu ekono- 
mického rastu  
z pôvodných 2,7 % 
(začiatok roka 2018) cez 
2,2 (začiatok leta 2018) 
na súčasných 1,8 %. 
 
Lepší vývoj by bol 
možný, ak sa 
medzinárodný 
obchodný spor vyrieši 
rýchlejšie a lepšie, ako 
sa očakáva teraz, ak 
bude pri brexite možné 
udržať paneurópsku 
spoluprácu s Veľkou 
Britániou a ak Spolková 
vláda v Nemecku 
nastaví kurz k rozvoju  
a väčšiemu objemu 
investícií.   
 
Tlačová správa DIHK zo 
dňa 18.10.2018 

Tibor Lörincz 
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TÉMA MESIACA 
Rozvoj naberá tempo, nie je však 
bez rizík  

Hospodárstvo na Slovensku môže ďalej 
urýchliť tempo svojho rastu. Pre rok 2018 vláda 
predpovedá vzostup hrubého domáceho 
produktu (HDP) o 4,1 %, pre rok 2019 dokonca  
o 4,5 %. Trochu pesimistickejší je Medzinárodný 
menový fond. Ten pre rok 2019 predpovedá 
rast o 4,1 %. Najneskôr v roku 2020 má 
hospodársky výkon (v bežných cenách) po 
prvýkrát dosiahnuť objem vo výške viac ako 

100 miliárd eur. 
 
Hlavne export osobných automobilov zaisťuje permanentne vysokú dynamiku. Jaguar 
Land Rover spúšťa výrobu koncom roka 2018. Volkswagen Bratislava teraz vyrába tri 
nové modely SUV značiek Porsche, Audi a VW. 
 
Konjunktúru však poháňajú aj stúpajúce investície štátu a firiem, ako aj vyššie mzdy  
v štátnej správe a v súkromnom hospodárstve. Miera zamestnanosti smeruje mesiac 
za mesiacom k novým rekordným hodnotám.  
 
Rozmach sa však nekoná bez rizík. Zvyšovanie cien sa v roku 2018 rozbehlo na 
hodnotu 2,5 %, na dôležitých zahraničných trhoch silnie nebezpečenstvo recesie. 
Neisté sú aj následky brexitu, pretože pre slovenské firmy je Spojené kráľovstvo 
piatou najdôležitejšou exportnou krajinou.  
 
Slovensko je viac ako iné krajiny v Európe ohrozené demografickými zmenami. Podľa 
"Ageing Report" Európskej únie (EÚ) klesne počet obyvateľov v produktívnom veku 
do roku 2030 o takmer 280 000 ľudí. Nedostatok personálu je už teraz rozhodujúcou 
prekážkou ekonomického rastu, produktivita v podnikoch preto musí rásť. 
 
Gerit Schulze, Germany Trade & Invest 
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ZAHRANIČNÝ OBCHOD 
NA VYSOKEJ ÚROVNI 
 
Rast zahraničného 
obchodu dosiahne  
v roku 2019 svoj 
predbežný vrchol. 
Podľa prognóz Inštitútu 
finančnej politiky 
stúpne objem exportu 
o 7,9 % a importu  
o 6,8 %. Aj v ďalších 
dvoch rokoch má 
nárast dosiahnuť 
minimálne 5 až 6 %.  
 
Pri exporte na seba 
upozorní spustenie 
výroby v spoločnosti 
Jaguar Land Rover, 
pretože fabrika bude 
vyrábať takmer 
výhradne pre 
zahraničné trhy. Dovoz 
podnietia stúpajúce 
príjmy a dobrá nálada 
spotrebiteľov, vďaka 
ktorej sa zvýši dopyt po 
dovážaných výrobkoch. 
 
Nemecko si dokázalo 
v 1. polroku 2018 udržať 
svoju vedúcu pozíciu  
a dokonca ju zlepšiť. 
Import z tejto krajiny 
stúpol skoro o 8 %. 
Mimoriadne silná bola 
dynamika pri importe  
z Rakúska (26 %)  
a Poľska (11 %).  
 
Gerit Schulze 
Germany Trade & Invest 
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