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Anotácia 

Napriek prijatiu Eura a hlbokým štrukturálnym reformám, ktoré sa na Slovensku odohrali 

v rokoch 1998 až 2006 a zatraktívnili krajinu pre zahraničných investorov, došlo od druhej 

polovice roka 2008 až do roka 2010 k dramatickému prepadu v príleve priamych 

zahraničných investícií. Práca „Priame zahraničné investície na Slovensku a ich pokles v 

čase krízy (2008 – 2010)“ sa zaoberá príčinami tohto poklesu. V troch častiach, z ktorých 

sa práca skladá, sa venujem teórii PZI, vývoju PZI na Slovensku v priebehu rokov 

a analýze prepadu v spomínaných rokoch. 

 

Annotation 

Despite the deep structural reforms, Euro adoption and attractiveness of Slovakia for 

foreign investors, the country experienced severe drop in FDI inflows between late 2008 

and 2010. The goal of this paper is to analyze the causes of sudden drop. FDI theory, FDI 

in Slovakia over the years and the analysis of the drop’s causes are discussed in three parts, 

the paper consists of.  
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Úvod  

 

Priame zahraničné investície (PZI) sa v posledných desaťročiach stali významnou 

súčasťou  jednotlivých národných ekonomík. Podľa mnohých podporujú ekonomický rast, 

prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti a prinášajú nové technológie a postupy riadenia.  

Prílev PZI zaznamenal rapídny nárast koncom 80-tych a v 90-tych rokoch. PZI so sebou 

však prinášajú aj negatíva – verejné prostriedky poskytnuté vo forme finančnej podpory
1
 či 

daňových  úľav
2
 či postavenej infraštruktúry. PZI sú takisto mobilné a existuje tak riziko, 

že investor po vyčerpaní štátnej pomoci hostiteľskú krajinu opustí
3
. 

Slovensko sa zaradilo počas prvých 10 rokov svojej existencie ku krajinám, ktoré boli 

úspešné v lákaní zahraničných investícií. Napriek počiatočným problémom spojeným 

s celkovou medzinárodnou izoláciou, sa krajina načas stala lídrom v podiele PZI na 

obyvateľa medzi susednými postkomunistickými krajinami.  

Diplomová práca “Priame zahraničné investície na Slovensku a ich pokles v čase krízy 

(2008-2010)”, sa zaoberá ekonomickými a politickými otázkami spojenými s priamymi 

zahraničnými investíciami (PZI) na Slovensku v rokoch 2008 – 2010 za prvej vlády 

Róberta Fica a v čase prebiehajúcej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá dopadla aj na 

túto stredoeurópsku krajinu.  

                                                 
1
 V prípade Slovenska sa jedná o príspevky na jedno vytvorené pracovné miesto, príspevky na rekvalifikáciu, 

prevod majetku či dotáciu HIM a NHIM t.j. hnuteľný a nehnuteľný investičný majetok (Ministerstvo 

hospodárstva SR, 2012). Štátna pomoc vlády SR pre zahraničných investorov vo forme investičných 

stimulov činila 1,43 mld. Eur  od 1.1.2001 do 31.12. 2007 a od 1.1.2008 do 25.5.2009 51,599 mld. Eur  

(Ministerstvo hospodárstva SR, 2010, s. 2-4).  
2
 V prípade PZI na Slovensku, tvorili daňové úľavy v rokoch 2001 – polovica 2009 viac ako polovicu 

celkových investičných stimulov (Ministerstvo hospodárstva SR, 2010, s. 2-4). 
3
 Niektorí zahraniční investori sú obviňovaní z toho, že po uplynutí finančnej pomoci zo strany vlády 

hostiteľskej krajiny ju opustia a presúvajú sa do ďalšej krajiny kde sa opäť uchádzajú o investičné stimuly. 
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Na konci 90-tych rokov malo Slovensko iba jednu šestinu kumulatívnych priamych 

zahraničných investícií
4
 v porovnaní s Maďarskom a Českou republikou (UNCTAD, 

2012). Avšak už na konci roka 2006 podiel PZI na obyvateľa bol na Slovensku najvyšší 

z krajín V4. Zatiaľ čo na Slovensku dosiahol $771,3, v Maďarsku $605,5, v Českej 

republike $583,3 a v Poľsku len $361,6 (UNCTAD, 2012). V tom istom roku zaznamenalo 

Slovensko najvyšší prílev PZI v jeho krátkej histórii kedy zahraniční investori 

preinvestovali spolu $4,693 mld. 

Už nasledujúci rok došlo k tretinovému poklesu v príleve PZI, aby prišlo k opätovnému 

nárastu v roku 2008 až takmer k hodnotám z roku 2006 (UNCTAD, 2012). Napriek tomu, 

že tento rok sa zapísal ako rok s druhým najvyšším množstvom PZI čo do hodnoty, 

v druhej polovici roka začalo dochádzať k dramatickému prepadu.  

Pád v príleve PZI vyvrcholil v roku 2009, kedy štatistici po prvýkrát zaznamenali čistý 

odlev PZI z krajiny. Napriek tomu, že istý pokles sa dal očakávať, dramatickosť s akou 

k nemu došlo na Slovensku bola prekvapujúca aj napriek pretrvávajúcej celosvetovej 

finančnej a hospodárskej kríze.  Slovensko zaznamenalo čistý odlev PZI vo výške $6 mil. a 

pridalo sa tak k trom ďalším krajinám EU, z ktorých však žiadna nebola z krajín  

Višegrádskej štvorky (V4)
5
 (UNCTAD, 2012). 

O rok neskôr sa síce prílev PZI dostal do plusových hodnôt, ale ani zďaleka nedosahoval 

hodnoty z predkrízových rokov (UNCTAD, 2012).  

Práca sa venuje vymedzenej časti medzinárodných vzťahov, presnejšie medzinárodnému 

obchodu v rámci  medzinárodnej ekonomiky ako takej, ktorá má však významné lokálne 

dopady. Fenomén  PZI, ktorý analyzujeme, je zaujímavý tým, že zahŕňa nielen 

                                                 
4
 Teda všetkých zahraničných investícií, ktoré do daného okamihu prišli do krajiny. 

5
 Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko tvoria toto zoskupenie, ktoré funguje najmä v oblasti 

kultúrnej výmeny ale nemá veľký význam v medzinárodnej politike aj kvôli rôznym záujmom jeho členov. 
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ekonomickú stránku, ale aj politickú a sociálnu a prestupuje tak naprieč celou 

spoločnosťou.  

Cieľom tejto práce je odhaliť dôvody stojace za prudkým prepadom v PZI na Slovensku. 

Na základe dostupnej literatúry bola stanovená hypotéza hovoriaca o dvoch dôvodoch 

poklesu od konca roka 2008 do roku 2010 – globálnej hospodárskej a finančnej kríze 

a politických rozhodnutiach vtedajšej vlády, pričom vládne politiky mali hrať dôležitejšiu 

úlohu v neochote investovať prípadne odchode investorov zo Slovenska.   

Práca je rozdelená na tri časti: 

- teoretickú, ktorá popisuje PZI, ich determinanty a dopady na hostiteľskú krajinu 

- historickú, kde je opísaný vývoj PZI v kontexte politického a ekonomického vývoja 

Slovenska 

- analytickú, v ktorej sa zameriame na dôvody poklesu PZI v sledovanom období 

Metodológia 
 

V práci je najprv stanovená hypotéza a teória, potom sa uskutočňuje pozorovanie a 

potvrdenie, z čoho vyplýva využitie deduktívneho prístupu. Práca sa snaží nájsť odpoveď  

na otázku „Aké dôvody stáli za odchodom zahraničných investorov, ktorí k nemu pristúpili 

v rokoch 2008 až 2010?“. V rámci tejto otázky budeme skúmať vzťah medzi krízou a PZI 

v predmetných rokoch; vplyv vládnych politík na pokles PZI a prípadné ďalšie dôvody. 

Takisto si priblížime slovenské ekonomické a politické prostredie pre lepšie porozumenie 

politikám ovplyvňujúcim rozhodnutia zahraničných investorov na Slovensku Po 

zoznámení sa s dostupnou literatúrou  k téme, bola stanovená vyššie spomínaná hypotéza 

tvrdiac, že prepad v PZI bol spôsobený globálnou krízou ako aj politikami vlády Róberta 

Fica, pričom tie hrali dôležitejšiu rolu v rozhodnutiach investorov.  
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Závislou premennou v tomto prípade je prepad prílivu PZI na Slovensku. Nezávislými 

premennými sú globálna finančná a hospodárska kríza a politiky vtedajšej vlády. 

Na začiatku sú zozbierané dáta o príleve a odleve PZI zo zdrojov UNCTAD
6
 a Národnej 

banky Slovenska spolu s dátami zo Štatistického úradu a Slovenskej agentúry pre rozvoj 

investícií a obchodu SARIO.  

V práci sa opierame o mix kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. Na zodpovedanie hore 

uvedených otázok využijeme kvalitatívne dáta, zozbierané z textových zdrojov troch 

rešpektovaných slovenských médií
7
, od jednotlivých spoločností, ktoré sa rozhodli odísť 

zo Slovenska v predmetnom období. Napriek limitom kvalitatívneho výskumu ako je 

napríklad problém s extrapolovaním výsledkov, malými vzorkami, ktoré nemusia byť 

reprezentatívnymi, veríme, že kvalitatívny výskum poskytuje vhodný rámec pre túto prácu 

vzhľadom na to, že zber dát sa sústreďuje najmä na analýzu textu.  

Pri výbere firiem do výskumu neboli kladené žiadne kritéria, to znamená, že všetky 

zahraničné firmy, ktoré odišli s celou, prípadne významnou časťou svojej investície zo 

Slovenska od druhej polovice roka 2008 do konca roka 2010 a ktorých dôvody boli verejne 

oznámené, boli do projektu zaradené.  

Kvalitatívne dáta budú analyzované prostredníctvom kódovania, ktoré napriek kritike, že 

ochudobňuje kvalitatívne dáta o ich rozmanitosť, je najvhodnejším nástrojom analýzy pre 

potreby tejto práce. Pripravené dáta analyzovaných textov sú zosumarizované podľa 

prítomnosti „kódov“ t.j. podľa termínov, ktoré sme jednotlivým kódom – číslam pridelili  

a tie sú potom interpretované prihliadajúc na trendy, podobnosti či rozdielnosti medzi 

                                                 
6
 United Nations Conference on Trade and Development (Konferencie Spojených národov o obchode a 

rozvoji). 
7
 Jedná sa o texty z archívov denníkov SME a Hospodárske noviny a ekonomického magazínu Trend resp. 

jeho internetovej verzii eTrend.  
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spoločnosťami a ich dôvodmi odchodu. Jednotlivým firmám sú na základe výsledkov 

v tabuľke priradené čísla reprezentujúce dôvod ich odchodu.  

1. Priame zahraničné investície 

 

 

Priame zahraničné investície sú jednou z častí investícií ako takých. Investícia sa 

v ekonomickej teórii definuje ako ekonomická aktivita pri ktorej sa ekonomický subjekt 

vzdáva súčasnej spotreby pre prospekt zvýšenia produkcie v budúcnosti. Zahraničná 

investícia je akvizícou aktív v cudzej krajine (Národná Banka Slovenska, 2009, str. 1-2). 

Investície v cudzej krajine delíme z pohľadu investora na tri rôzne druhy: 

1. Priame zahraničné investície  

2. Portfóliové investície  

3. Pôžičky a bankové vklady 

Jednou z podôb investície v cudzej krajine sú Priame zahraničné investície (PZI). Týmito 

špecifickými investíciami sa zaoberá táto práca. Podľa definície Medzinárodného 

menového fondu (International Monetary Fund, 1993) z roku 1993 je PZI investíciou, 

ktorá bola urobená za účelom zabezpečenia dlhodobého podielu v podniku sídliacom v inej 

krajine (podnik priamej investície), v ktorej má investor
8
 sídlo (Národná Banka Slovenska, 

2009, str. 1-2). Hlavným investorovým záujmom je dosiahnuť a vykonávať trvalú kontrolu 

nad manažmentom podniku v zahraničnej ekonomike. Trvalý podiel vyjadruje existenciu 

dlhodobého vzťahu medzi priamym investorom a podnikom priamej investície a významný 

stupeň vplyvu na riadenie podniku. Pri určovaní existencie vzťahu priamej investície sa v 

súlade s medzinárodnými štandardmi používa kritérium minimálne 10 % podielu na 

                                                 
8
 Tzv. priamy investor.  
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základnom kapitáli alebo hlasovacích právach podniku (Národná Banka Slovenska, 2009, 

str. 2).  

Za PZI sa pokladá rovnako počiatočná transakcia medzi dvoma právnymi entitami ako aj 

všetky následné transakcie medzi týmito subjektmi a takisto im pridruženými entitami. 

Podnik priamej investície môže byť dcérsky podnik, pridružený podnik alebo pobočka 

v závislosti od podielu investora na základnom kapitáli
9
. Za PZI sa považujú aj investície 

jednotlivcov, nielen firiem. Priama zahraničná investícia môže nadobudnúť tieto formy: 

1. Založenie (tzv. investícia na zelenej lúke) alebo 100% prevzatie zahraničnej 

spoločnosti   

2. Ovládnutie minimálne 10%-ného podielu základného imania spoločnosti, čistého 

obchodného imania spoločnosti alebo najmenej 10% hlasovacích práv 

3. Ostatný kapitál - prijatie alebo poskytnutie finančného úveru investorom 

(medzipodnikové úverové operácie), vrátane dlhových cenných papierov 

a dodávateľských úverov, ak má účasť na podnikaní podľa vyššie uvedených 

pravidiel  

4. Reinvestovaný zisk
10

 – podiel na zisku dcérskych a pridružených spoločností, 

nerozdelený formou dividend a zisku, ktorý pobočky a iné podniky bez právnej 

subjektivity nevyplácajú priamym investorom. Ak táto časť zisku nie je určená, 

považujú sa všetky zisky pobočiek za rozdelené a sú vykazované vo výnosoch 

z priamych investícií ako dividendy a rozdelené zisky pobočiek (Národná Banka 

Slovenska, 2008, str. 1-3) 

Zásady smeru určenia hovoria, že transakcie medzi rezidentskými podnikmi priamej 

investície a priamym investorom, ktorý nepatrí do ekonomiky rezidenta sa v štatistike 

                                                 
9
 O dcérsky podnik ide vtedy ak podiel priameho investora predstavuje viac ako 50% podiel na základnom 

kapitále alebo hlasovacích právach; pri pridruženom podniku je to podiel medzi 10% a 50%. U pobočky 

vlastní priamy zahraničný investor 100% podiel.  
10

 Často sa môžeme stretnúť aj s pojmom reinvestovaný profit.  
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priamych investícií rezidentnej krajiny (SR) vykazujú ako prílev. Transakcie medzi 

priamym investorom (rezidentom SR) a podnikmi priamej investície v zahraničí sa 

klasifikujú ako odlev PZI (Národná Banka Slovenska, 2008 str. 1-3). 

PZI sa členia geograficky podľa bezprostredného investora aj napriek tomu, že konečný 

vlastník t.j. materská spoločnosť môže sídliť v inej krajine. Ak má holandská firma 

dcérsku spoločnosť v Španielsku a táto investuje na Slovensku, priamym zahraničným 

(bezprostredným) investorom je Španielsko.  

Toto rozdelenie podľa Medzinárodného menového fondu však nie je jediným. Viacero 

ekonómov zaoberajúcich sa PZI prišlo s vlastnými definíciami a rozdelením PZI. Jedným 

z nich bol J.H. Dunning, ktorý sa zaoberal PZI v druhej polovici 20-teho storočia. Sústredil 

sa najmä na investície z časového hľadiska a rozvinul teóriu dopadu PZI na ekonomiku v 4 

fázach (Dunning, 1994). 

V prvej fáze sa v krajine neinvestuje vzhľadom na jej nerozvinutosť a nemôže si tak 

dovoliť konkurovať ostatným krajinám využívajúc svoje výhody. Krajina sa zapojí do 

medzinárodnej spolupráce až po tom, čo začne exportovať. V rovnakom čase začnú do 

krajiny prúdiť prvé zahraničné investície, ale len vo veľmi obmedzenom množstve kvôli 

lokálnym podmienkam
11

. 

V druhej fáze sa PZI stávajú dôležitejšími, ale napriek tomu zostávajú marginálnymi. 

V tejto fáze sa produktivita zvyšuje ale mzdy sú nízke. PZI zostávajú mimo zvyšok 

ekonomiky, do ktorej nie sú integrované čo zvyšuje investorom náklady. Tieto sa snažia 

znížiť integráciou do miestneho trhu. 

V tretej fáze už dochádza k expanzii lokálnych firiem, ktoré nabrali skúsenosti z interakcie 

so zahraničnými investormi, do zahraničia. Pre túto fázu je charakteristické zvýšenie 

                                                 
11

 Nekvalifikovaná pracovná sila, malý trh, nedostatočná právna ochrana investícií a celkový slabý právny 

rámec atď.  
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prílevu PZI. Krajina stráca výhodu lacnej pracovnej sily,  ktorú však nahrádza vysoký 

miestny dopyt, technológie a infraštruktúra medzi inými. 

Krajina sa stáva významným investorom v zahraničí až v poslednej, štvrtej fáze, ktorá je 

špecifická medzinárodným obchodom a deľbou práce v rámci jedného odvetvia. Investori 

už nehľadia iba na výhodnosť investovania v krajine ale skôr na efektívnu deľbu práce. 

PZI sa zvyšujú, ale vďaka iným dôvodom ako v predchádzajúcich fázach. 

V čase krízy, v rokoch 2008 - 2010, Slovensko pripomínalo krajinu v tretej fáze teórie 

podľa Dunning-a avšak nie všetky charakteristiky sedeli. V tej dobe síce dochádzalo 

k významnému nárastu prílevu PZI do krajiny, ale krajina si stále zachovávala určitú 

komparatívnu výhodu v podobe lacnej pracovnej sily. Na druhej strane, v druhej polovici 

sledovaného obdobia sa táto výhoda zdala byť pomaly strácajúcou sa vplyvom vstupu 

Rumunska a Bulharska do Európskej Únie kam sa investori v niektorých odvetviach začali 

sťahovať - príkladom môže byť elektrotechnický priemysel v rámci ktorého začalo 

dochádzať k presunom zo Slovenska do lacnejších krajín EÚ (TREND analyses, 2009).  

Mnoho štúdií z nedávnej minulosti skúmajúcich PZI a ekonomický rast ukázalo, že medzi 

týmito dvoma javmi je pozitívny vzťah. Neskúmali však už smer kauzality. Hansen a Rand 

(Hansen and Rand, 2006) tento jav popísali vo svojej práci „On the Causal Links Between 

FDI and Growth in Developing Countries“ na príklade rozvíjajúcich sa ekonomík
12

. V nej 

tvrdia, že našli veľmi silný kauzálny vzťah smerujúci od PZI k rastu HDP (Hansen and 

Rand, 2006, s. 37). PZI tak podľa nich prispieva k rastu rovnako ako aj domáce investície. 

V priemere majú podľa autorov PZI signifikantný dlhodobý dopad na HDP bez ohľadu na 

stupeň rozvoja krajiny.   

                                                 
12

 Bola použitá vzorka 31 rozvíjajúcich sa ekonomík na 3 kontinentoch. Zaradené boli aj vyspelé ekonomiky 

ako Hong Kong, Singapúr, Južná Kórea a Čile, ale žiadna európska krajina. 
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Pri podrobnom pohľade na rôzne analýzy modelov fungovania PZI, zistíme, že tie sa 

sústreďujú najmä na tri oblasti spojené s ekonomikou a politickou situáciou v dotknutých 

krajinách (Benáček, 2000): 

1. analýzu determinantov, ktoré umožňujú/spôsobujú prílev/odlev PZI do/z konkrétnej 

krajiny či odvetvia  

2. analýzu  pozitívnych dopadov, ktoré PZI majú na predmetnú krajinu či firmu, ktorej 

sa týkajú  

3. analýzu  negatívnych dopadov PZI na ekonomiku danej krajiny či konkrétnu firmu 

Analýzy PZI sa teda sústreďujú na dve oblasti a síce na determinanty resp. predpoklady 

prílevu a odlevu PZI a ich dopady. Na jednotlivé body sa pozrieme nižšie. 

1.1. Determinanty prílevu PZI 
 

Firmy sa rozhodujú o investícii v cudzej krajine pod vplyvom rôznych faktorov, ktoré 

musia pri tomto kroku zohľadniť. Tento krok zvyčajne nesie výhody ktoré už súčasné trhy 

nie sú schopné ponúknuť - jedná sa o veľkosť trhu, nižšie náklady, kvalifikovaná 

a dostupná pracovná sila a mnohé ďalšie. Množstvo faktorov, ktoré sa berú do úvahy je 

veľké.  Všetky však možno podľa Baláža a kol. (Baláž a kol., 2001, 147-148) rozdeliť na 

dve jasne odlišitelné skupiny: 

1. vnútorné faktory: sú to interné podmienky investora a závisia najmä na 

schopnostiach manažmentu stanoviť a plniť nastavenú stratégiu pre investovanie 

v cudzej krajine (Baláž a kol., 2001, 147-148); pri uvažovaní nad investíciou 

v zahraničí, investor resp. vrcholný manažment zvažuje príležitosti, náklady 

a riziká spojené s touto investíciou – dôležitými faktormi, ktoré sa berú do úvahy sú 
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vnútorné zdroje a možnosti financovania expanzie, personálne možnosti ako 

napríklad jazykové vybavenie zamestnancov, znalosť miestnej kultúry a zvyklostí
13

  

2. externé faktory: to je ekonomické, politické a kultúrne prostredie krajiny a môže sa 

ďalej rozdeliť na: 

a. determinanty v krajine pôvodu investora – radíme sem faktory ako podpora 

investovania v zahraničí, náklady produkcie, nedostatok alebo naopak 

dostatok nerastných surovín; zaradiť sem môžeme aj politické, ekonomické 

a právne prostredie  

b. determinanty v krajine investície – ekonomické
14

 a politické prostredie, 

veľkosť trhu, dopyt, celková atraktívnosť podnikateľského prostredia, 

pracovná sila a jej špecializácia, kvalifikácia a flexibilita, byrokracia, 

infraštruktúra atď. Zahraničný investor musí vyhodnotiť riziko investovania 

v danej krajine a potenciálny zisk a na základe toho sa rozhodnúť o danej 

investícii 

Okrem tohto základného delenia poznáme ďalšie, ktoré rozlišuje determinanty: 

1. politické – ekonomická, politická a sociálna stabilita; podmienky vstupu na trh a jeho 

fungovanie; regulácia; medzinárodné dohody ktorých je krajina signatárom; stupeň 

privatizácie; daňová politika; byrokacia 

2. ekonomické – obsahujú niekoľko podkategórii: 

2.1. faktory dopytu – veľkosť trhu; príjem obyvateľstva; trhový potenciál; prístup 

k regionálnym a globálnemu trhu; preferencie spotrebiteľov; štruktúra trhu 

2.2. vstupy – nerastné suroviny; pracovná sila; technológie 

                                                 
13

 Je veľmi dôležité poznať najmä zvyky čo sa týka obchodných vyjednávaní, pracovných návykov 

a celkového  prístupu k zamestnancom. Neznalosť týchto a ďalších prípadných kultúrnych odlišností  môže 

viesť až k znehodnotení investície, čo sa mnohým firmám v posledných desaťročiach stalo.  
14

 Sem by sme mohli zaradiť daňovú politiku, colnú politiku, odvodové zaťaženie a ďalšie.  
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2.3. redukcia nákladov – náklady na zvyšovanie produktivity; náklady na prepravu 

tovaru atď. 

3. podnikateľské prostredie a štátna podpora – právny rámec; korupcia; tzv. red tape; 

vládne stimuly; poinvestičný servis 

V práci ‘Nation-states and the multinational corporation: A political economy of foreign 

direct investment‘, Jensen tvrdí, že vlády krajín, ktorých politiky sú konštantne protrhové 

sú systematicky úspešnejšie v prilákaní zahraničných investorov (Jensen, 2008, s. 2-5). 

Takisto hovorí, že krajiny s predvídateľným politickým systémom a s istým stupňom 

centralizácie sú úspešnejšie v získaní a udržaní zahraničných investícií. Jensen kritizuje 

tzv. race to the bottom
15

 prostredníctvom stimulov a daňových úľav ako nedostatočnú 

podmienku na dlhodobé udržanie zahraničných investorov v krajine (Jensen, 2008, s. 3-4).  

Na druhej strane, nadnárodné korporácie neuprednostňujú statickú vládnu politiku. Silná 

ekonomická výkonnosť predpokladá zmeny politík v dynamicky sa vyvíjajúcom svete za 

rýchlej zmeny politických a ekonomických podmienok.      

1.2. Determinanty/Príčiny odlevu PZI 
 

S rozhodnutím firmy investovať v zahraničí akceptuje táto spoločnosť riziká, ktoré s týmto 

krokom súvisia. Vedenie spoločnosti preto musí neustále zhodnocovať riziko, ktorému čelí 

v krajine kde investovala. V prípade, že nevýhody prevýšia výhody udržania investície, 

firma opustí tento trh. Rovnako ako aj v prípade determinantov prílevu, môžeme tieto 

dôvody rozdeliť na: 

                                                 
15

 Race to the bottom teda tzv. Závod ku dnu princíp hovorí o tom, že jednotlivé vlády sa predbiehajú 

v ponúknutí čo najvýhodnejších podmienok pre zahraničných investorov – týka sa to najmä nesystémových 

krokov ako sú investičné stimuly a daňové úľavy.  
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1. interné dôvody – celková stratégia spoločnosti; nákladná prestavba zahraničnej 

pobočky na udržanie konkurencieschopnosti; odchod kľúčových zamestnancov 

pre chod pobočky atď. 

2. externé dôvody – môžeme rozdeliť do dvoch skupín 

a. politické – zmena režimu; nepriateľská vláda; zmena regulácie atď. 

b. ekonomické – vyššie náklady; zmena na trhu; prepad dopytu; finančná 

a ekonomická kríza; lepšie príležitosti v iných krajinách atď.    

1.3. Dopady PZI 

 

Ekonomická literatúra rozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi dopadmi PZI (Newton, 

2001, s. 14). Ďalším hľadiskom posudzovania dopadov PZI na ekonomiku prijímajúcej 

krajiny je časové hľadisko. Na obe tieto perspektívy sa pozrieme nižšie. 

1.3.1. Pozitívne dopady 

 

PZI majú množstvo pozitívnych dopadov, avšak na to aby sa tieto prejavili v menej 

rozvinutej krajine, musí súkromný rovnako ako aj verejný sektor vyčleniť signifikantné 

zdroje vzhľadom na ich nedostatok u domácich firiem, ktoré nemajú potrebné technológie 

(Newton, 2001, s. 14-15). Medzi najvýznamnejšie pozitívne dopady PZI na ekonomiku 

krajiny patria: 

- prísun nového kapitálu – prílev PZI znamená prílev finančných zdrojov; na 

rozdiel od iných zdrojov zahraničného kapitálu, sú tieto investované väčšinou 

dlhodobo a pomáhajú krajine, ktorá má nedostatok vlastných úspor  
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- prístup k moderným technológiám – nadnárodné korporácie prinášajú so sebou 

najnovšie technológie a takisto môže z ich strany dochádzať k podpore 

výskumných centier a ich aktivít 

- zvýšenie produktivity – dochádza k nej vďaka novým technológiám a ich 

adopcii, novým riadiacim praktikám a konkurencii 

- prístup na zahraničné trhy – lokálne firmy by mohli mať problémy dostať sa na 

zahraničné trhy bez nadnárodných korporácií a ich dcérskych spoločností 

- ochrana životného prostredia – mnoho nadnárodných spoločností je lídrami v ich 

odvetviach čo sa týka ochrany životného prostredia
16

 

- zlepšenie inštitucionálneho rámca a podnikateľského prostredia – nadnárodné 

spoločnosti, reflektujúc štandardy z ich domovskej krajiny, operujú aj 

v zahraničí pod týmito vplyvmi a prispievajú tak k lepšiemu právnemu 

a politickému povedomiu
17

 

- pozitívny vplyv na trh práce prostredníctvom prenášania nových kompetencií 

a pracovných postupov na zamestnancov, pracovnej morálky, zvyšovania 

produktivity atď. 

1.3.2. Negatívne dopady 

 

PZI so sebou neprinášajú iba pozitíva. Negatív spojených s PZI je viac, medzi tie 

najdôležitejšie patria: 

- vytlačenie domácich úspor zahraničnými 

- prevzatie lokálnych spoločností s úmyslom utlmenia činnosti tak aby sa 

zahraničný investor zbavil konkurencie na trhu 

                                                 
16

 V prípade mnohých nadnárodných firiem je však potrebné podotknúť, že sa nesprávajú rovnako 

environmentálne šetrne vo všetkých krajinách, kde majú svoje investície – príkladom môžu byť niektoré 

korporácie v afrických či ázijských krajinách, kde sa správajú odlišne od ich pôsobenia vo vyspelých štátoch.  
17

 Týka sa najmä firiem z rozvinutých demokracií.  
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- posilnenie lokálnej meny čo môže mať negatívny dopad na obchodnú bilanciu 

spôsobiac jej deficit 

- kapitálovo náročná produkcia môže spôsobiť nezamestnanosť vytlačením 

produkcie, ktorá je náročná na pracovnú silu
18

  

- zvýšenie miezd rezultujúce zo zvýšenej produktivity vo firmách so zahraničnou 

účasťou vytvára tlak na lokálne firmy aby zvyšovali mzdy, avšak toto zvýšenie 

často nemusí byť podporené zvýšenou produktivitou 

- inflačné tlaky spôsobené zvýšenou ponukou peňazí, ktorú so sebou prinesú 

nadnárodné spoločnosti môže viesť k vyšším úrokovým sadzbám vedúc 

k zníženiu investičnej aktivity v krajine 

- miznutie lokálnych firiem z trhu v dôsledku vyššej konkurencie ponúkajúcej 

lepšie a lacnejšie výrobky 

- daňová optimalizácia ktorú praktikujú nadnárodné korporácie môže viesť 

k nižším príjmom štátneho rozpočtu; na druhej strane lokálne firmy túto 

možnosť často nemajú a musia odvádzať dane v plnom rozsahu čo môže 

znamenať ich nižšiu konkurencieschopnosť 

- repatriácia profitu môže zaťažiť platobnú bilanciu krajiny 

- možnosť vytvorenia dvoch na sebe nezávislých systémov v rámci jednej 

ekonomiky, kde vedľa seba existujú prosperujúce nadnárodné firmy a miestne 

spoločnosti ktoré sú málo produktívne 

- vládne stimuly a daňové prázdniny pre zahraničných investorov narúšajú trh 

a poškodzujú lokálne firmy 

Vplyvy PZI na krajinu môžeme ohodnotiť aj podľa časového hľadiska (Newton, 2001, s. 

16-17).  

                                                 
18

 Tento dopad nemusí byť negatívom. 
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V krátkom časovom období môže prílev PZI vytvoriť tlak na posilnenie meny čo 

poškodzuje exportne orientované firmy. V tom prípade dochádza k vyššiemu deficitu 

obchodnej bilancie. Na druhej strane sa zvyšuje efektivita a produktivita firiem, čo však 

môže viesť k dočasnému zvýšeniu nezamestnanosti.  

Kým krátkodobé dopady môžu pôsobiť viac negatívne, v dlhodobom horizonte majú PZI 

najmä pozitívny vplyv. Ten sa prejavuje najmä v nových technológiách, praktikách 

manažmentu a prístupu na nové trhy. Zahraniční investori sú väčšinou zainteresovaní vo 

firmách, ktoré sú exportne orientované čím prispievajú k zlepšeniu obchodnej bilancie 

prostredníctvom zvyšovania exportu. Navyše je časť ich zisku reinvestovaná v krajine 

investície. Na druhej strane, aj v dlhodobom horizonte existujú riziká, ktoré je potrebné 

brať do úvahy pri hodnotení vplyvov PZI v hostiteľskej krajine. Ide najmä o separátne 

fungovanie domácich a zahraničných firiem v rámci jednej ekonomiky ako spomínanú 

vyššie a riziká z nej vyplývajúce. Na Slovensku rovnako ako aj v iných krajinách 

prijímajúcich PZI sa takisto prejavil problém repatriácie ziskov a daňovej optimalizácie
19

. 

Cieľ tejto práce sa prelína s prvou oblasťou t.j. determinantmi PZI, ktorej sa budeme 

venovať a bližšie sa na ňu pozrieme v nasledujúcich kapitolách.  

2. Vývoj PZI na Slovensku  

 

Pre lepšie porozumenie situácii, ktorá nastala v rokoch 2008  až  2010 na Slovensku 

v oblasti PZI si zhrnieme ekonomický a politický vývoj Slovenska na pozadí zahraničných 

investícií. Pozornosť upriamime najmä na roky 2000 - 2006 kedy na Slovensku vládla 

koaličná vláda pod vedením dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorej reformy 

                                                 
19

Zahraniční spoluvlastníci Slovenského plynárenského priemyslu ako aj vlastník Slovenských 

telekomunikácii mali daňovo optimalizovať svoje príjmy rovnako ako to robili firmy v zahraničí. Poslednými 

príkladmi tohto správania boli technologické firmy Google, Amazon a Facebook, ktoré sa dostali pod paľbu 

kritiky za ich daňové odvody v Európskej Únii. 
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boli veľmi dôležitými faktormi v rozhodnutiach nadnárodných korporácií investovať 

v krajine.  

2.1. Pred 1989 

 

Slovensko ako súčasť Československej socialistickej republiky patrilo do novembra 1989 

do socialistického bloku krajín
20

. Blok bol politicky a ekonomicky uzavretý pred zvyškom 

sveta a takmer celá ekonomická aktivita sa sústreďovala v rámci krajín Rady vzájomnej 

hospodárskej pomoci (RVHP). Až 80% zahraničného obchodu Československa sa 

odohrávalo v rámci tohto bloku (Hembera, 2005, s. 21). Pred Nežnou revolúciou 

pripomínalo Československo takmer uzatvorenú ekonomiku
21

 – jej podiel na svetovom 

exporte klesol z 1,21% v roku 1970 na 0,93% v roku 1987. Rovnako poklesol aj podiel na 

svetom importe, ktorý činil 0,91% v roku 1987 na rozdiel od roku 1970, keď predstavoval 

1,11%. 

Napriek tomu, že malý počet zahraničných investorov bol povolený v krajinách 

východného bloku (Marinov, 1994, s. 18), štatistiky Konferencie Spojených národov pre 

Rozvoj a Obchod (UNCTAD) zaznamenávajú nulové PZI v Československu do roku 1990. 

Pre zahraničných investorov bolo veľmi zložité vstúpiť na trh – napríklad 

v Československu bol zahraničným investorom priznaný oficiálny právny status až v roku 

1985, avšak až do konca komunistickej vlády prevládalo presvedčenie potreby potlačenia 

akýchkoľvek zahraničných elementov v ekonomike (Marinov, 1994, s. 18). 

2.2. 1989 - 1998    

 

                                                 
20

 Krajiny pod vplyvom bývalého Sovietskeho zväzu. 
21

 Nejednalo sa o úplne uzatvorenú ekonomiku vzhľadom na napojenie na RVHP. 
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V roku 1989 skolaboval centrálne plánovaný systém, ktorý už nebol schopný poskytovať 

zabezpečenie základného fungovania spoločnosti. Bol zvolený prvý nekomunistický 

prezident Václav Havel a o rok na to sa uskutočnili prvé slobodné voľby a krajina začala 

prijímať prvé opatrenia – ekonomická liberalizácia dramaticky zmenila organizáciu trhu 

a takisto aj medzinárodného obchodu. Nová politická reprezentácia pod vedením ministra 

financií Václava Klausa neodkladne začala s ekonomickou transformáciou. Tá sa niesla 

v duchu šokovej terapie, ktorú MMF označil slovami „big bang“
22

 (Hembera, 2005, s. 21).  

Privatizácia a následná obnova súkromného sektora si vyžadovali nový prístup 

k zahraničným investorom. Podniky so zastaranými technológiami potrebovali nielen nové 

technológie ale aj kapitál, ktorý im mohli poskytnúť zväčša len zahraniční investori aj 

vzhľadom na to, že miera úspory obyvateľstva bola veľmi nízka (Marinov, 1994, s. 8).  

Československo bolo spolu s Maďarskom vnímané ako vzorové krajiny v strednej 

a východnej Európe čo sa týka ich prístupu k zahraničným investorom. Ešte v roku 1990 

pritieklo do Československa PZI vo výške 165 mil. USD, no už o rok neskôr to bolo 604 

mil. dolárov (UNCTAD, 2012). V tom istom roku bolo v krajine približne 4000 pobočiek 

zahraničných firiem, kým v Maďarsku približne 11000 a v Bulharsku len 300 (Marinov, 

1994, s. 9).  

V 1992, poslednom roku existencie Československa, sa prílev PZI takmer zdvojnásobil 

oproti predchádzajúcemu roku na 1,1 mld. USD (UNCTAD, 2012).  Napriek tomu, že 

neexistujú presné dáta rozdelenia PZI medzi oboma nástupníckymi štátmi do rozdelenia, 

môžeme predpokladať, že väčšia časť investícií smerovala do českej časti federácie 

a najmä do Prahy, vzhľadom na jej postavenie. 

Československo zaniklo k 31.12.1992 a nástupnícke štáty si rozdelili majetok v pomere 2:1 

v prospech Českej republiky. Tento pomer približne zodpovedal rozloženiu obyvateľstva 

                                                 
22

 Bing bang alebo Veľký tresk – teória popisujúca vznik vesmíru. 
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v jednotlivých častiach bývalej federácie. Na Slovensku, v menej rozvinutej časti 

spoločného štátu, sa vlády chopil Vladimír Mečiar. Slovenská reprezentácia nahliadala na 

reformy prevádzané V. Klausom v Českej republike s veľkou nedôverou a tvrdila, že pre 

Slovensko by bola najlepšia tzv. tretia cesta teda akýsi hybrid kapitalizmu a socializmu 

s veľkým dôrazom na sociálnu stránku, kedy bolo „potrebné ochrániť ľudí“ pre šokom 

z rýchleho zavedenia kapitalizmu. Slovensko sa od začiatku svojej existencie potýkalo 

s malou dôverou zahraničných investorov čo ústilo k relatívne nízkemu prílevu PZI do 

krajiny v porovnaní s Českou  republikou – v prvom roku existencie krajina prilákala 3,5 

násobne menej PZI ako jej bývalý federálny partner (UNCTAD, 2012).  

Problémy Slovenska počas rokov 1994 – 1998 za vlády Vladimíra Mečiara boli popísané 

mnohokrát. Od potláčania slobody slova, divokú  privatizáciu až po medzinárodnú izoláciu 

sa tieto neduhy prejavovali aj na atraktívnosti krajiny pre zahraničných investorov. 

Nedôvera bola prehĺbená aj krokmi pri privatizácii z ktorej boli zahraničné subjekty 

väčšinou vylúčené pod heslom „budovania národnej podnikateľskej elity“ (Marušincová, 

2007, s. 40).   

Zahraničné firmy boli veľmi opatrné, pretože Slovensko zvládalo transformáciu horšie ako 

jej susedia. Ak už nejaké investície prišli, tak väčšina z nich bola krátkodobého charakteru 

(Hošková, 1996, s. 5) a na dlhú dobu jedinou veľkou investíciou bola fabrika na výrobu áut 

Volkswagen v Bratislave. Aj napriek tejto investícii mal prílev PZI klesajúcu tendenciu 

(UNCTAD, 2012). Medzi rokmi 1994 a 1998 celkové PZI činili 3,443 mld. USD, z tejto 

hodnoty až 2,587 mld. USD pripadá na rok 1995, kedy sa rozbehla výroba vo Volkswagen 

Slovakia. V porovnaní s Českou republikou bol objem PZI na Slovensku v tomto období 

tretinový (UNCTAD, 2012). 

Okrem politickej nestability, ktorú Národná Banka Slovenska videla ako primárny dôvod 

malého záujmu zahraničných investorov, boli ďalšími komplexnosť a nesúrodosť 
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legislatívy týkajúcej sa zahraničných investícií; nedostatočná vymáhateľnosť práva; slabý a 

nedôveryhodný bankový sektor pod štátnou kontrolou a nedostatočná infraštruktúra 

(Hošková, 1996, s. 5). 

Čo sa týka umiestnenia PZI v tomto období v rámci Slovenska, až 65% investícií 

smerovalo do hlavného mesta Bratislavy prípadne jeho blízkeho okolia. Bratislava ťažila 

najmä zo svojej polohy blízko rakúskych hraníc medzi Viedňou a Budapešťou ako aj 

koncentrácie takmer všetkých štátnych inštitúcií, bánk a kvalifikovanej pracovnej sily. 

32% PZI smerovalo do troch západoslovenských krajov a len 6% do zvyšných krajov na 

strednom a východnom Slovensku s polovicou všetkých obyvateľov krajiny (Marišuncová, 

2007, s. 45-48). Druhá polovica roka 1998 bola výnimkou, keď na východné Slovensko 

zamierili dve veľké investície a pomer sa zvýšil zo 6% na 57% všetkých investícií 

smerujúcich na Slovensko v danom roku. Celkovo však distribúcia investícii v týchto 

rokoch vykazovala veľké nerovnosti a menej rozvinuté časti krajiny dostávali výrazne 

menej zahraničných investícií ako kraje na západnom Slovensku. Slovenské firmy boli 

často kritizované za výber zahraničného partnera pri ktorom uprednostňovali krátkodobý 

prospech s prvým partnerom prejaviacim záujem o spoluprácu (Hošková, 1997, p. 8-9).  

2.3. Dzurindove vlády (1998 – 2006) 

 

Po štyroch rokoch semi-autoritárskej vlády Vladimíra Mečiara sa v septembri 1998 konali 

parlamentné voľby, v ktorých síce zvíťazila strana vtedajšieho premiéra
23

, ale vládu 

zostavila koalícia strán tzv. anti-mečiarovskej koalície. Premiérom sa stal Mikuláš 

Dzurinda, ktorý okrem stredopravých konzervatívnych strán mal v koalícii aj ľavicovú, 

                                                 
23

 HZDS zvíťazila tesne pre koaličnou stranou SDK zloženou z viacerých strán, ktoré sa kvôli minimálnej 

hranici pre koalície uvedenej vo volebnom zákone prijatom tesne pred voľbami (každá koaličná strana 

musela prekročiť 5%-nú hranicu) boli nútené spojiť a vytvoriť tak tzv. stranu na jedno použitie. SDK sa 

onedlho po voľbách rozpadla.  
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liberálnu a jednu stranu založenú na etnickom princípe.  Hlavným cieľom vlády bola 

stabilizácia ekonomiky a snaha o vytiahnutie krajiny z medzinárodnej izolácie (Mikloš, 

2007, s. 2). 

2.3.1. 1998 - 2002 

 

Vláda naozaj nastúpila cestu transformácie a reforiem a doviedla Slovensko postupne do 

OECD (2000), EÚ a NATO (vstup v 2004). Slovenská koruna sa zmenila na plávajúcu 

menu mesiac po nástupe novej vlády, banky boli ozdravené a sprivatizované a bol zrušený 

zákon zakazujúci predaj tzv. strategických podnikov zahraničným firmám (Čechová, 2006, 

s. 47). 

Koalícia takisto pristúpila k deregulácii mnohých odvetví a cien, ktoré boli umelo držané 

na nízkej úrovni. Vláda sa pokúsila prilákať nových investorov znížením korporátnych 

daní zo 40% na 25% spolu s daňovými prázdninami a takisto došlo k redukcii daní 

fyzických osôb. Vláda  prišla aj s rozšírením finančnej i nefinančnej podpory pre 

investorov (Čechová, 2006, s. 48). K týmto opatreniam sa pridali aj úsporné balíky, ktoré 

mali zabezpečiť vyrovnanosť štátneho rozpočtu  (Mikloš, 2007, s. 2-3). Napriek tomu, že 

sa podnikateľské prostredie významne zlepšilo, ešte stále nedosahovalo potenciál, ktorý 

zostával málo využitý. Konsolidačný balíček mal pomerne veľké sociálne dopady – 

nezamestnanosť v krajine sa zvýšila z 12,6% v roku 1998 na 19,2% v roku 2001, čo bola 

najvyššia miera nezamestnanosti v EÚ v tom čase (Čechová, 2006, s. 48). 

Reformy zavádzané Dzurindovou vládou neostali nepovšimnuté zahraničnými investormi. 

Už vo volebnom roku 1998 sa PZI viac ako strojnásobili oproti predchádzajúcemu roku 

(UNCTAD, 2012). V tom nasledujúcom však došlo k opätovnému poklesu prílevu PZI 

(UNCTAD, 2012), čo mohlo súvisieť najmä s faktom, že prvá vlna investorov v regióne už 

mala svoje  investície v okolitých krajinách a zároveň sa prejavovali dopady ázijskej krízy, 
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ktorá viedla aj k odchodu investorov z krajín strednej a východnej Európy. Po reformách, 

ktorých dopad zlepšil imidž Slovenska v zahraničí, nabral prílev PZI do krajiny stúpajúci 

trend (UNCTAD, 2012). Aj napriek všetkým snahám vlády zostával podiel prílevu PZI na 

HDP menej ako 2% až do roku 2000. Zlomovým rokom bol práve prelom milénií, ktorý 

priniesol druhý najvyšší prílev PZI v dovtedajšej histórii krajiny vo výške približne 2 mld. 

USD (UNCTAD, 2012). Najväčšími investíciami v predmetnom roku bol vstup 

zahraničného investorov do Slovenských telekomunikácii a Východoslovenských 

železiarní (VSŽ)
24

. O rok neskôr sa prílev PZI zastavil na čísle 1,58 mld. USD, kedy 

najväčšími investíciami bol príchod dvoch zahraničných bánk formou akvizície lokálnych 

bankových domov (UNCTAD, 2012).  

Prílev PZI počas prvej Dzurindovej vlády dosiahol vrchol v roku 2002. Celkové 

zahraničné investície vtedy dosiahli 4,14 mld. USD (UNCTAD, 2012). Tento rok bol 

dôležitý aj preto, že na Slovensko začali prichádzať tzv. green-field
25

 investície. Jednou 

z takýchto veľkých investícií bol príchod Sony, ktorá postavila v krajine závody na výrobu 

elektronických výrobkov. V roku 2002 takisto došlo k privatizácii 49% akcií Slovenského 

plynárenského priemyslu a k odpredaju časti elektrickej distribučnej siete do súkromných 

rúk (Marušicová, 2007, s.40-41). Investori verili, že sa krajina pod vtedajším vedením 

uberá správnym smerom a toto svoje presvedčenie dávali najavo ochotou investovať na 

Slovensku.  

2.3.2. 2002 – 2006 

 

                                                 
24

 Nemecký investor kúpil 49% akcií štátneho telekomunikačného monopolu, zatiaľ čo americký firma US 

Steel vstúpila do ozdraveného oceliarskeho gigantu VSŽ kúpou 100% balíka akcií. Americký investor však 

nakúpil celú firmu, pôvodné železiarne boli rozdelené na viacero firiem. Hlavnú časť sa podarilo vláde 

sprivatizovať.  
25

 Tzv. investície na zelenej lúke kedy zahraničný investor buduje nové priestory a zakladá pobočku prípadne 

dcérsku spoločnosť od začiatku.  
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Víťazstvom vo voľbách v roku 2002 dostal M. Dzurinda mandát na ďalšie štyri roky
26

. 

V tomto prípade však bola vláda tvorená iba stredo-pravými stranami politického spektra. 

Strany si boli ideologicky veľmi blízke a napriek personálnym problémom a rozpadu 

najmenšieho koaličného partnera, strany ANO mediálneho magnáta P. Ruska, prežila vláda 

4 roky
27

. Vládne strany pokračovali v reformnom úsilí, ktoré dokonca zintenzívnili. 

Najvýznamnejšie reformy sa odohrali v: 

- daňovej oblasti   

- dôchodkoch 

- zdravotníctve 

- pracovnom trhu a sociálnej politike  

- verejných financiách 

Všetky tieto kroky viedli k výraznému zlepšeniu podnikateľského prostredia. V záujme 

lepšieho pochopenia dynamiky prílevu PZI v predkrízovom období si v krátkosti 

priblížime reformy v jednotlivých oblastiach.  

Daňová reforma sa stala najznámejšou a najdiskutovanejšou reformou 2. Dzurindovej 

vlády, ktorá mala odozvu dokonca v zahraničí
28

. Reforma významne zmenila daňový 

systém na Slovensku. Jej hlavným cieľom bol „spravodlivejší“ a transparentnejší výber 

daní, zabezpečený zjednodušením systému a zrušením veľkej väčšiny výnimiek, 

špeciálnych režimov a zabránenie dvojitému zdaneniu (Mikloš, 2007, s. 7-11). Nosnými 

bodmi reformy bolo: 

- zavedenie rovnej dane vo výške 19% pre fyzické a právnické osoby 

                                                 
26

 Víťaznou stranou bolo opäť HZDS, ale bez koaličného potenciálu skončilo v opozícii. Oproti roku 1994, 

stratilo hnutie takmer 40% svojich voličov. 
27

 Vláda sa rozpadla po odchode KDH kvôli ideologickým sporom. Predčasné parlamentné voľby sa konali 

pár mesiacov pred riadnym termínom. 
28

 Najviac kritiky smerovalo na reformu z Francúzska od vtedajšieho ministra financií Sarkoyzho, z Nemecka 

z úst kancelára Schrodera a zo Švédska od premiéra Perssona, ktorý obviňovali Slovensko (aj keď ho priamo 

nespomenuli) z daňového dumpingu (Mikloš, 2007). 
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- DPH na úrovni 19% bez akýchkoľvek výnimiek 

- zrušenie dane z dividend, prevodu nehnuteľnosti 

- zrušenie drvivej väčšiny výnimiek a špeciálnych režimov 

Jedným z hlavných argumentov, ktoré vláda použila pri presadzovaní daňovej reformy 

bolo zvýšenie atraktívnosti krajiny pre zahraničných investorov. Ďalšími dôvodmi bolo 

zlepšenie podnikateľského prostredia, transparentnosť, eliminácia daňových únikov 

a najmä motivácia občanov a firmy pracovať a investovať (Mikloš, 2007, s. 7).  

Ďalšou významnou reformou bola dôchodková zmena. Systém dôchodkového 

zabezpečenia fungoval na Slovensku rovnako ako vo väčšine vyspelých krajín ako tzv. 

pay-as-you-go systém, v ktorom sa do systému odvádzajú pravidelné dávky a po 

dosiahnutí dôchodkového veku sa priznáva a vypláca pravidelná renta na mesačnej báze. 

Tento systém ale čelí v krajinách ktoré ho používajú problémom a stáva sa neudržateľným 

najmä v dôsledku demografických zmien t.j. starnutia populácie. Dôchodková reforma na 

Slovensku mala za úlohu zmeniť neudržateľný systém jedného tzv. štátneho piliera, aby sa 

zabránilo pravdepodobnému budúcemu kolapsu celého systému hroziacemu kvôli 

demografickým zmenám. Zmeny mali takisto zvýšiť participáciu obyvateľov na ich 

budúcich penziách.  Reforma mala pôvodne  za cieľ dať budúcim dôchodcom na výber  

z možnosti zostať v priebežnom systéme alebo vstúpiť do tzv. druhého piliera, ktorý mal 

byť vytvorený. V čase reformy boli odvody vo výške 28,75% hrubej mzdy. Podľa návrhu 

reformy sa zamestnanec mohol rozhodnúť uložiť 9% odvodov na jeho/jej súkromný 

dôchodkový účet, kým ďalších 9% malo smerovať do starého systému. Nový systém bol 

povinný pre každého kto vstúpil do pracovného pomeru po uvedení reformy do praxe.  

V prvých dvoch rokoch sa pre vstup do druhého piliera rozhodla takmer polovica všetkých 

zamestnancov (približne 1,5 mil. ľudí), čo bolo viac ako pôvodné odhady, ktoré počítali 

s nižšou účasťou o 200-300 000 (Mikloš, 2007, s. 14-15).  
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Posilnenie zásluhového systému bolo ďalšou súčasťou reformy, tak aby budúce dôchodky 

realistickejšie odrážali kontribúcie zamestnancov. Indexácia penzií bola navrhnutá podľa 

švajčiarskeho vzoru čo malo eliminovať politické vplyvy na tento proces. Ďalej sa zvýšil 

vek odchodu  do dôchodku  zo 60 rokov u mužov a 53-57 rokov u žien na 62 rokov 

u oboch pohlaví. Rozšírili sa aj možnosti daňového zvýhodnenia pre tzv. 3. pilier 

dôchodkového zabezpečenia.   Táto reforma bola, rovnako ako aj daňová, zaujímavá aj pre 

zahraničných investorov, pretože nielen že zvýšila vek odchodu do dôchodku, motivovala 

zamestnancov zarábať viac aby si dokázali viac ušetriť ale aj zmierňovala dopad starnutia 

obyvateľstva na verejné financie
29

 (Mikloš, 2007, s. 15).  

Jednou z najvýznamnejších reforiem dôležitou pre zahraničných investorov bola reforma 

sociálnej politiky vrátane reformy pracovného trhu. Hlavným  motorom tejto reformy boli 

neprehľadnosť sociálneho systému a jednotlivých sociálnych dávok, vysoká 

nezamestnanosť a neúmerná administratívna záťaž. Vláda v rámci reformy prijala niekoľko 

opatrení. Medzi najvýznamnejšie patrili: 

- prijatie nového Zákonníka práce, ktorý mal viesť k väčšej flexibilite na trhu 

práce 

- podpora ľuďom, ktorí si aktívne hľadali prácu 

- zníženie celkového daňového a odvodového zaťaženia 

- presun nemocenskej podpory v prvých desiatich dňoch zo štátu na 

zamestnávateľa 

- daňové úľavy pre pracujúcich rodičov 

- cielená podpora pre ťažko postihnutých alebo tých, ktorí objektívne nemôžu 

pracovať 

                                                 
29

 Po zavedení reformy sa mal implicitný deficit verejných financií znížiť zo 400% v roku 2003 na 170% 

v roku 2080. 
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Flexibilita pracovného trhu bola dosiahnutá: 

- dereguláciou pracovného času 

- zvýšením limitu pre nadčasy 

- zjednodušením a uvoľnením pravidiel pri prijímaní a prepúšťaní zo zamestnania 

- zrušením obmedzení pre pracujúcich dôchodcov (Mikloš, 2007, s. 17) 

Význam tejto reformy a reformy daní pre PZI na Slovensku sa prejavil v ich príleve takmer 

okamžite po prijatí týchto reformných zákonov.  

Spomínané reformy, spolu s ďalšími opatreniami, ktoré nie sú v tejto práci spomenuté, 

viedli k významnému zlepšeniu celkového podnikateľského prostredia, ktoré ocenili tak 

domáci ako aj zahraniční podnikatelia. Avšak tieto reformy nevyriešili všetky problémy 

verejného sektora na Slovensku, týkajúce sa najmä jeho neefektivity a prebujnelosti.  

Ďalšími významnými udalosťami, ktoré sa odohrali počas druhej Dzurindovej vlády 

a ktoré mali dopad na dôveryhodnosť Slovenska v očiach zahraničných investorov bol 

vstup krajiny do EÚ
30

 v máji 2004 a NATO v tom istom roku. Tieto dve udalosti boli 

dôležitými míľnikmi v samostatnej histórii krajiny vzhľadom na jej medzinárodnú izoláciu 

do roku 1998. 

Ako už bolo vyššie spomínané, v roku 2002 pritieklo na Slovensko 4,14 mld. USD 

investícií, čo bolo viac ako predchádzajúce tri roky spolu (UNCTAD, 2012). V roku 2003 

krajina prilákala investície za 2,16 mld. USD (UNCTAD, 2012). Pokles korešpondoval 

s celosvetovým poklesom výroby a cezhraničných investícií. Najväčšou investíciou 

v predmetnom roku bolo vybudovanie závodu na výrobu automobilov francúzskym 

                                                 
30

 Referendum, ktoré rozhodlo o pristúpení krajiny k EÚ sa konalo v máji 2003 a zúčastnilo sa ho len 51,5% 

oprávnených voličov (len tesne tak bola prekročená hranica 50% účasti potrebná pre platnosť ľudového 

hlasovania). 93,7% zúčastnených podporilo vstup Slovenska do EÚ (Štatistický úrad SR, 2012). 
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konzorciom PSA Peugeot neďaleko Trnavy
31

. Už v nasledujúcom roku sa prílev PZI zvýšil 

na 3,03 mld. USD (UNCTAD, 2012). Pravdepodobne pod vplyvom vládnej krízy, 

blížiacich sa volieb a neistoty obkolesujúcej zotrvanie reformných zákonov, poklesli 

v roku 2005 PZI na úroveň 2,43 mld. USD (UNCTAD, 2012). Najvýznamnejšou 

investíciou v tomto roku bol príchod spoločnosti Samsung, ktorá na západnom Slovensku 

postavila závod  na výrobu LCD displejov. Prílev PZI na Slovensko dosiahol vrchol v roku 

2006 kedy sa celková výška investovaných prostriedkov rovnala 4,693 mld. USD 

(UNCTAD, 2012).  

Slovensko prešlo od konca 90-tych rokov dlhú cestu. Kým na konci vlády Vladimíra 

Mečiara mala krajina v porovnaní s Maďarskom a Českou republikou len jednu šestinu 

kumulovaných PZI (vážený priemer podľa populácie), na konci roka 2006 bolo na tom 

Slovensko najlepšie z krajín V4 v ukazovateli PZI na obyvateľa. PZI na obyvateľa na 

Slovensku bolo vo výške 771,3 USD, v porovnaní s 605,5 USD v Maďarsku, 583,5 USD 

v Českej republike a 361,6 USD v Poľsku (UNCTAD, 2012).  

Pozitívny efekt reforiem si všimlo aj zahraničie a o Slovensku sa začalo referovať ako o 

„stredoeurópskom  tigrovi alebo tigrovi spod Tatier“. Najmenšia spomedzi krajín V4 bola 

v rokoch 2002-2006 s výnimkou roka 2005 lídrom čo sa týka prijatých PZI v pomere 

k HDP (UNCTAD, 2012). 

Problémom PZI na Slovensku zostávalo umiestnenie investícií a významná orientácia na 

automobilový priemysel
32

. Najväčším príjemcom PZI v tomto období zostávala Bratislava 

a priľahlé okolie. Na druhej strane pomyselného rebríčka stáli regióny stredného 

                                                 
31

 Slovensko v týchto rokoch zažívalo automobilový boom – okrem továrne v Trnave sa rozhodla na 

Slovensku otvoriť výrobnú linku aj juhokórejská KIA. Tá postavila závod pri Žiline a sprevádzkovala ho 

v roku 2006. 

 
32

 Tri automobilky Volkswagen, PSA Peugeot a KIA na seba naviazala veľké množstvo dodávateľov 

a subdodávateľov. V prípade poklesu výroby by sa tak do problémov dostávali aj tieto firmy čo sa potvrdilo 

v nasledujúcich rokoch.   
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a východného Slovenska s minimom zahraničných investícií. Zmenšiť tieto nerovnováhy 

sa vláda snažila systémom štátnej podpory pre investorov, ktorí sa rozhodli umiestniť svoje 

investície v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Investori však tieto oblasti neprestali 

opomínať. Dôvodov pre toto správanie bolo viacero, ale najvýznamnejšími bola 

nedostatočná infraštruktúra
33

 a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá sa sťahovala 

do západných krajov Slovenska, prípadne do zahraničia.  

Regionálne rozdelenie prílevu PZI v rokoch 1993 - 2009 

 

3. * zdroj Dudáš T., FDI inflows in Central and Eastern Europe, 2012 

3.1. Vláda R. Fica 2006 – 2010 

 

V roku 2006 sa skončila osem rokov trvajúca vláda pravicových koalícií, keď 

v parlamentných voľbách zvíťazili strany Smer – Sociálna Demokracia populistického 

Róberta Fica, Slovenská Národná Strana kontroverzného Jána Slotu a Ľudová Strana - 

                                                 
33

 Hlavná dopravná tepna, diaľnica do Košíc, nebola dokončená napriek mnohým prísľubom ani do roku 

2012. Problémom zostávalo aj severo-južné spojenie. Ako jediný dostavaný celistvý úsek diaľnice zostávalo 

spojenie Bratislavy so Žilinou.   
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Hnutie za Demokratické Slovensko expremiéra Mečiara. Dovtedajšie opozičné strany sa 

k moci dostali najmä na základe prísľubov zrušenia či zmeny viacerých reforiem prijatých 

bývalou vládnou koalíciou a dôrazom navrátenia „sociálneho štátu“.  

Opozícia dala voličom celkovo 90 sľubov, ktoré boli analyzované kvôli ich relevancii 

a potenciálnemu dopadu na všetky aspekty života krajiny a 28 z nich bolo expertmi 

označených ako veľmi škodlivé pre ekonomiku a spoločnosť ako takú (Goliaš, 2009, s. 10-

12).  Medzi sľubmi boli: 

- vyššie dane pre banky a monopoly 

- odškodnenie klientov nebankových subjektov
34

 

- znárodnenie zdravotných poisťovní a centralizácia celého systému 

- zvýšenie sociálnych prídavkov 

- zrušenie rovnej dane 

- zmena dôchodkovej reformy  

- zmeny v ďalších reformných zákonoch, ktoré boli expertmi a a podnikateľmi 

považované za veľmi prínosné 

Tieto sľuby boli preto videné ako eminentná hrozba pre politickú a ekonomickú stabilitu, 

boj proti korupcii a rast HDP (Goliaš, 2009, s. 6-8). 

Napriek uisteniam, že pre zahraničných investorov sa podmienky nebudú výrazne meniť, 

sa nová vláda zaviazala urobiť presný opak. Sľuby však nesplnila všetky a z 28 

najnebezpečnejších naplnila 17 (Goliaš, 2009, s. 6-9). Povesť Slovenska ako „business-

friendly“ krajiny tým mohla byť významne poškodená.  

Pred tým ako sa zameriame na PZI počas hospodárskej a ekonomickej krízy na Slovensku 

a identifikujeme príčiny odlevu, je potrebné  pozrieť sa na zamýšľané či uskutočnené  

                                                 
34

 Jednalo sa o klientov nebankových spoločností Horizont a BMG Slovakia, ktorí prišli po krachu týchto 

firiem o svoje vklady. Táto téma zahrávala svoju úlohu v mnohých voľbách a do roku 2012 zostávala 

nedoriešenou.  
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politiky vlády Róberta Fica, ktoré mohli odradiť zahraničných investorov od ďalšieho 

pôsobenia na Slovensku a tým pádom prispieť k odlevu PZI v krízovom období. 

3.1.1. Politiky vlády 

 

Medzi prvými reformami, na ktoré sa zameral nový vládny kabinet, bola zmena Zákonníka 

práce. Flexibilný a liberálny prístup, ktorý zvolila predchádzajúca vláda a ktorý bol 

oceňovaný ako ekonómami tak investormi, považovala vláda Smer-u a jeho spojencov za 

nebezpečný pre sociálne istoty zamestnancov a preto chcela tento „neoliberálny“ prístup 

zmeniť čo najskôr (Fico, 2006). Napriek mnohým varovaniam expertov, že ani vtedy 

existujúci Zákonník nebol dostatočne flexibilný, sa vláda rozhodla k radikálnej zmene 

a schváleniu jeho novely
35

. Pre zahraničných investorov boli najpodstatnejšími zmenami: 

- opätovné zavedenie súbehu 2-mesačnej výpovednej lehoty a odstupného 

(predtým si mohol zamestnanec vybrať jedno z ponúkaných riešení) 

- obmedzenie možnosti uzatvoriť so zamestnancom zmluvu na dobu určitú na 

maximálne jedenkrát; po tomto období musel zamestnanec dostať zmluvu na 

dobu neurčitú alebo mu nesmel byť predĺžený kontrakt 

- bola zrušená možnosť okamžitej výpovede zmluvy na dobu určitú 

- bolo posilnené postavenie odborov; tie mali mať podľa nových pravidiel 

významnejšiu úlohu pri: 

o  stanovovaní pracovného času v istých profesiách 

o  stanovovaní pracovných štandardov 

o  nárok na platenú dovolenku pre jedného odborára v prípade, 

že firma zamestnáva viac ako 50 zamestnancov 

                                                 
35

 Nový Zákonník práce začal platiť od septembra 2007. 
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Na druhej strane však neboli prijaté ďalšie navrhované opatrenia ako napríklad návrh na 

skrátenej pracovného času na 35 hodín týždenne podľa francúzskeho vzoru. Zmeny 

v Zákonníku práce spôsobili prudký nárast nákladov spojených so zamestnávaním na 

Slovensku. Potvrdzuje to štúdia Svetového Ekonomického Fóra z roku 2008, v ktorej sa 

Slovensko prepadalo o 50 miest (z 15. na 65. miesto) v kategórii flexibilita prijímania 

a prepúšťania pracovnej sily (Schwab and Porter, 2008, s. 311-312).  

Ďalším opatrením, ktoré mohlo pôsobiť negatívne na zahraničných investorov bol pokus 

o zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň  60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve 

(Goliaš, 2009, s. 85). Napriek tomu, že k naplneniu tohto zámeru  nedošlo, neustály tlak na 

zvyšovanie minimálnej mzdy znamenal hrozbu pre všetky podnikateľské subjekty na 

Slovensku. Dôvodom sú negatívne účinky zavedenia minimálnej mzdy v akejkoľvek 

krajine, pretože tá predstavuje bariéru v zamestnávaní menej kvalifikovaných pracovníkov 

s nižšími príjmami a tých, ktorí sú ochotní pracovať za nižšiu mzdu ako je stanovená 

minimálna mzda. Títo potenciálni zamestnanci sú v prípade aplikovania minimálnej mzdy 

veľmi ťažko zamestnateľní,  pretože ich pracovné miesto je príliš drahé. Na druhej strane, 

minimálna mzdy „chráni“ členov odborov, ktorí čelia menšej konkurencii od čerstvých 

absolventov alebo ľudí s menšími pracovnými skúsenosťami, na ktorých sú náklady pre 

zamestnávateľa v podstate rovnaké ako v prípade skúsených pracovníkov. Vzhľadom na 

fakt, že Slovensko bolo pred rokom 2009 destináciou pre investorov v odvetviach 

závislých na lacnej pracovnej sile, bol tlak na zvyšovanie miezd vnímaný ako negatívum 

ovplyvňujúce zahraničných investorov.  

Vláda sa takisto snažila presadiť vyššie dane. Rovná daň a zrušenie dane z dividend síce 

zostali v platnosti, ale tlak na zmeny v daňovej oblasti bol významný. Počas celého 

obdobia vládnutia boli miestne i zahraničné firmy neustále napádané v médiách a ich 

pôsobenie  vykresľované ako proti sociálne. Zvýšenie korporátnych daní sa však 
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neuskutočnilo. Parlament prijal v roku 2007 „iba“ tzv. milionársku daň založenú na znížení 

nezdaniteľného daňového základu pre zamestnancov s príjmom  nad 47 500
36

 Sk mesačne 

a úplnom zrušení nezdaniteľného minima pre príjem nad 80 000 Sk (Goliaš, 2009, s. 91-

92).    

Vtedajšia vládna koalícia sa zaviazala zastaviť privatizáciu štátom vlastnených podnikov a 

neprivatizovať žiadne ďalšie firmy. Tento proces sa najviac dotkol privatizácie 

Bratislavského letiska a železničnej nákladnej spoločnosti CARGO, ktorá mala na 

Slovensku monopol (Goliaš. 2009, s. 15-19). Potenciálnym problémom pre zahraničných 

investorov nebol zákaz privatizácie samotný, ale neistota, ktorú tým vláda vytvárala, 

pretože tak vysielala signál, že aj pripravené transakcie môžu byť po zmene vlády 

zastavené prípadne úplne zrušené.  

Podobným problémom pre zahraničných investorov sa javila snaha vlády odkúpiť niektoré 

už privatizované spoločnosti prípadne ich časti. Tlak, ktorý bol vyvíjaný na zahraničných 

vlastníkov prostredníctvom médií bol veľký. Vláda mala záujem najmä o odkúpenie 

podielu vo firme Transpetrol, ktorú vlastnil ruský gigant Yukos a 49%-ný podiel 

v spoločnosti Slovenské elektrárne, v ktorej vlastnila 66% talianska firma Enel. Už 

v auguste 2006 tvrdil vtedajší minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek, že dohoda je na 

spadnutie, avšak k podpisu nedošlo (Goliaš, 2009, s. 17-26). Tlak vytváraný vládnymi 

predstaviteľmi nekorešpondoval s proklamovanou ústretovosťou voči zahraničným 

investorom, ktorí museli navyše vynaložiť prostriedky a úsilie na ochranu svojich 

investícií.  

Asi najproblematickejším z rozhodnutí vtedajšej vlády z pohľadu zahraničných investorov 

bol zákaz zisku zdravotných poisťovní. R. Fico oznámil, že na základe tohto rozhodnutia, 

si nebudú môcť zdravotné  poisťovne ponechať zisk, ktorý vytvorili. Ten mali reinvestovať 

                                                 
36

 1 Eur = 30, 1260 Sk. 
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späť do systému. Toto riešenie malo byť prvým  krokom k opätovnému zoštátneniu celého 

zdravotníctva (Goliaš, 2009, s. 114-118). S platnosťou od januára 2008 si súkromné 

spoločnosti nesmeli ponechať žiaden vygenerovaný profit. Niektoré z nich zažalovali 

Slovenskú republiku na arbitrážnom súde
37

. V rovnakom čase podali opozičné strany návrh 

na Ústavný súd SR, ktorým chceli zvrátiť toto rozhodnutie Ficovho kabinetu
38

.  

Podobne postupovala vládna koalícia aj v prípade Dôchodcovských Správcovských 

Spoločností (DSS) spravujúcich 2. pilier dôchodkového systému – parlament im nariadil 

vyberať nižšie poplatky za správu dôchodkových účtov sporiteľov. DSS-ky hrozili vláde 

arbitrážou, pretože nové pravidlá im mali zdvihnúť náklady nad udržateľnú hladinu
39

 

(Obradovič, 2009). 

Medzi ďalšími opatreniami, ktoré mohli byť vnímané zahraničnými investormi negatívne 

boli: 

- nútenie bánk vymieňať slovenské koruny pri prechode na novú menu Euro bez 

poplatku 

- monopoly v niektorých odvetviach nesmeli navrhovať zmeny cien bez 

predchádzajúceho súhlasu Valnej hromady 

- obmedzenie nakladania s majetkom pre vlastníkov podzemných úložísk 

zemného plynu v prípade krízy 

- neustále verbálne útoky na spoločnosti operujúce v automobilovom priemysle, 

energetike, zdravotníctve a na hypermakety (Goliaš, 2009) 

                                                 
37

 Holandský vlastník zdravotnej poisťovne Dôvera (HICEE) žiadal kompenzáciu vo výške 15 mld. Sk za 

ušlý zisk, ale vláda to odmietla. HICEE si najala prominentnú americkú právnu kanceláriu Sidley Austin 

Group a zažalovala Slovenskú republiku u arbitrážneho súdu. Jej príklad nasledovala aj spoločnosť Eureko, 

ktorá zažalovala Slovensko na konci roku 2008 (pozn. autora Arbitrážny súd rozhodol v decembri 2012 

v prospech spoločnosti Eureko a priznal jej náhradu škody). 
38

 Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti zákazu zisku.  
39

 Podľa NBS poplatky podľa nových pravidiel nepostačovali ani na pokrytie nákladov DSS-iek.  
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Vládna koalícia celkovo prijala mnoho opatrení ktoré mohli byť videné optikou 

zahraničných investorov ako negatívne a ohrozujúce ich investície buď priamo (v prípade 

majiteľov zdravotných poisťovní) alebo nepriamo (v prípade zmien v zákonníku práce).  

3.1.2. PZI 2006 – 2010 

 

Ako už bolo napísané, prílev PZI na Slovensko vyvrcholil v poslednom roku Dzurindovej 

vlády. V roku 2007 prišiel pokles na úroveň 3,58 mld. USD čo znamenalo najhorší 

medziročný pokles od roku 1999 (UNCTAD, 2012). Avšak už o rok na to, sa zahraniční 

investori začali vracať a PZI dosiahli výšky 4,68 mld. USD, čo bolo druhé najvyššie číslo 

po roku 2006. Mnoho expertov pripisovalo výsledok v prvých dvoch rokoch Ficovej vlády 

dôsledku reforiem, ktoré boli urobené ešte za predchádzajúcej vlády. Prepad v príleve PZI 

začal koncom roka 2008 a pokračoval v roku 2009, kedy Slovensko zaznamenalo 

negatívny prílev vo výške 6 mil. USD
40

. V roku 2010 došlo k miernemu zotaveniu, do 

krajiny mierili PZI za 526 mil. USD. Obrovský prepad v príleve PZI zaznamenaný od 

konca roka 2008 do roku 2010 je cieľom tejto práce. Počas tohto obdobia bola pri moci 

vláda Róberta Fica s jej kontroverznými rozhodnutiami z pohľadu zahraničných investorov 

a krajinu neobišla ani globálna hospodárska a finančná kríza. 

Najväčšími investormi boli do roku 2009  investori z krajín EÚ – Holandsko, Rakúsko, 

Taliansko a Nemecko. 

Pôvod PZI prichádzajúcich na Slovensko v rokoch 1993-2009 (%) 

                                                 
40

 Viac PZI zo Slovenska odišlo ako prišlo. 
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 1993–2009  2008  2009 

 

Netherlands 

Austria 

Italy 

Germany 

Hungary 

Czech republic 

Cyprus 

Luxemburg 

USA 

South Korea 

 

19,26 

14,11 

13,21 

12,81 

7,51 

6,67 

5,61 

3,51 

2,62 

2,32 
 

 

Czech republic 

Cyprus 

Poland 

Austria 

France 

South Korea 

Germany 

Italy 

Liechtenstein 

Luxemburg 
 

 

54,25 

20,47 

4,60 

4,02 

3,56 

3,15 

3,09 

2,65 

1,39 

1,12 
 

 

Brazil 

Cyprus 

Austria 

Denmark 

Germany 

France 

Italy 

USA  

Luxemburg 

Sweden 

 

61,54 

26,52 

9,75 

8,39 

8,04 

5,72 

2,54 

2,03 

1,71 

1,69 
 

  

* zdroj Dudáš T., FDI inflows in Central and Eastern Europe, 2012 

3.1.3. Finančná a hospodárska kríza 2008 – 2010 na Slovensku 

 

Pri hľadaní príčin vzniku krízy v USA a jej následného rozšírenia sa do celého sveta sa 

ekonómovia nezhodnú. Za najpravdepodobnejšie sa mnohým javí skúmanie príčin dávno 

pred jej vznikom – tie sa hľadajú v zákonoch prijatých Kongresom Spojených Štátov 

Amerických týkajúcich sa hypoték pre menej bonitných klientov za prezidentovania Bill-a 

Clinton-a a prasknutie tzv. dotcom bubliny v roku 2001, kedy bol kapitál divoko presúvaný 

do nehnuteľností. Pri následnom boome na realitnom trhu vyleteli cenu nehnuteľností do 

závratných výšok. Rast pokračoval až do roku 2006, kedy ceny začali stagnovať až prišiel 

prudký prepad v roku 2007 spôsobiac kolaps cien cenných papierov naviazaných na 

nehnuteľnosti v Spojených štátoch. Celý finančný systém USA bol zasiahnutý po tom, čo 

sa banky začali potýkať s problémami tzv.  toxických aktív. Nedostatok kapitálu, ktorý 

mali banky a poisťovne k dispozícii a tým pádom ohrozenie dodržania ich záväzkov 

urobili z pôvodnej krízy na americkom  realitnom  trhu hospodársku a finančnú krízu, 
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ktorá vzhľadom na úzke prepojenie svetových ekonomík zasiahla prakticky celý zvyšok 

sveta (Taylor, 2009). 

S pomerne krátkym oneskorením sa kríza prejavila aj v Európe, kde sa k problémom 

pridala aj dlhová kríza členských štátov Európskej Únie. V priebehu roka 2009 zasiahli 

problémy prakticky všetky oblasti ekonomiky nielen v EÚ. Bol paralyzovaný 

medzinárodný obchod z dôvodu slabého dopytu a neistoty, ktorá prevládala na trhoch. 

Kríza bola odvtedy mnohokrát rozoberaná a analyzovaná a ešte stále je vysoko v agende 

médií a politikov. 

Slovensko, ako malá exportne orientovaná a otvorená ekonomika je voči dopadom takejto 

krízy menej odolná ako iné i väčšie ekonomiky. Dopad krízy na krajinu bol ovplyvnený 

dvoma typmi faktorov (Tokarčíkova, 2009): 

- recesii nahrávajúce faktory 

o otvorená
41

, exportne orientovaná ekonomika závislá na ďalších 

ekonomikách; štruktúra priemyselnej výroby; niekoľko dominantných 

producentov z odvetví najviac postihnutých krízou napr. automobilky 

a ich dodávatelia
42

  

o  orientácia na najviac postihnuté ekonomiky, najmä na Nemecko
43

 

o  vysoký počet firiem v reštrukturalizácii bez dostatočných finančných 

rezerv  

                                                 
41

 Slovenská ekonomika je ekonomikou s vysokou mierou otvorenosti. Pre ilustráciu, miera jej otvorenosti 

v priebehu rokov bola 154,40% v roku 2007, 148,23% v 2008, 123,54% v roku 2009 (údaje v % na HDP 

v stálych cenách) (Slovenská Informačná a Marketingová Spoločnosť, 2010, s. 1). 

Vývoj salda zahraničného obchodu (Slovenská Informačná a Marketingová Spoločnosť, 2010, s. 3) 
V mil. EUR 1.Q 2010 2009 Index 09/08 2008 Index 08/07 2007 

Export 10 564,11 39 715,56 -19,80 49 522,27 5,01 47 159,87 

Import 10 255,33 38 528,73 -23,37 50 280,06 5,04 47 869,70 

Saldo 308,78 1186,83 - -757,79 - -709,84 

  
42

 Teda producenti z odvetví, ktoré v čase krízy padajú rýchlejšie ako ostatné odvetvia. 
43

 Nemecko je najväčším obchodným parterom Slovenska, v roku 2010 bol podiel exportu do Nemecka vyšší 

ako 19% z celkového slovenského exportu. V roku 2009 zaznamenala nemecká ekonomika prepad 5,1% 

HDP čo sa odrazilo aj na slovenskom exporte.  
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o  slabá kúpna sila obyvateľstva a konzervatívne finančné správanie 

v prípade krízy 

o  slabá diverzifikácia slovenskej ekonomiky 

- recesiu potláčajúce faktory 

o  zdravý finančný sektor
44

  

o  zodpovedná fiškálna politika
45

 

o  vysoká miera konkurencie, flexibilita a novovybudované kapacity 

s rastovým potenciálom 

o  predchádzajúci silný ekonomický rast 

o  dostupnosť rôznych fondov Európskej Únie 

o  skúsenosti s reštrukturalizáciou spoločností v neďalekej minulosti 

Všetky faktory spomenuté vyššie zohrali dôležitú úlohu pri prejavoch krízy a boja proti nej 

na Slovensku.  

Kríza zachytila krajinu v období začínajúceho cyklického poklesu tzn. že aj bez jej 

príchodu by došlo k recesii; kríza tento trend urýchlila (Kohútiková, 2010, p. 4-5). Zatiaľ 

čo v roku 2007 dosahoval rast HDP na Slovensku 10,4% (jeden z najvyšších rastov na 

svete v danom  roku), už v roku 2008 bol zaznamenaný prepad na 6,4%. Kríza udrela na 

Slovensku na konci roku 2008 a krízový rok 2009 uvidel prepad -4,7% (medziročný 

prepad HDP bol jedným z najvyšších v celej EÚ – zatiaľ čo priemer EÚ bol 5,4%, na 

Slovensku to bolo 11,1%). Ekonomika sa čiastočne oživila v nasledujúcom roku 

zaznamenajúc 4,2% rast HDP (Eurostat, 2012).  

 

                                                 
44

 Slovenské banky boli v dobrej kondícii a nemali problémy ako mnohé banky v západnej Európe 

(podobným ozdravným procesom si banky na Slovensku prešli pred privatizáciou počas prvej Dzurindovej  

vlády, kedy museli byť zachraňované veľkými finančnými injekciami). 
45

 Fiškálnu politiku uvoľnila vláda R. Fica počas roka 2009, kedy deficit verejných financií dosiahol 7,98%  

(Štatistický úrad SR, 2012).  
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Reálny rast HDP na Slovensku* 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP rast % 1,4% 3,4% 4,8% 4,7% 5,2% 6,5% 8,5% 10,4% 6,4% -4,7% 4,2% 3,3% 

*zdroj Eurostat, 2012 

 

Ekonomický prepad viedol k dramatickému zvýšeniu nezamestnanosti na konci roka 2008 

a v 2009. V druhom kvartáli 2009 dosiahla nezamestnanosť 11,8% čo predstavovalo nárast 

o 4,4% v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka. V nasledujúcom 

kvartáli sa dokonca zvýšila na 12,5% a dosiahla najvyššiu hodnotu za ostatných 5 rokov 

(Štatistický úrad SR, 2012). 

Vládna odpoveď na krízu prišla v podobe stimulov. Koalícia predstavila 69 protikrízových 

opatrení dotýkajúcich sa makroekonomickej politiky; verejných financií; pracovného trhu; 

konkurencieschopnosti; výskumu a podpory inovácií; podpory exportu; daní 

a podnikateľského prostredia (Podnikateľská aliancia Slovenska, 2008). Tieto opatrenia si 

vyslúžili kritiku ako akademickej obce tak podnikateľov, pretože vládna koalícia chcela 

odvrátiť hlboký prepad desiatkami drahých opatrení s nepatrným reálnym dopadom. 

Namiesto toho jej odporúčali sústrediť sa na realizáciu hlbších štrukturálnych reforiem 

(Podnikateľská aliancia Slovenska, 2008). Drvivá väčšina opatrení bola zameraná na 

stimuláciu dopytu (napríklad tzv. šrotovné malo za cieľ podporiť predaj áut v nižších 

triedach). Navyše, vláda uvoľnila fiškálnu politiku, ktorá do roku 2009 plnila 

Maastrichtské kritéria potrebné pre prijatie jednotnej európskej meny Euro
46

. V krízovom 

roku 2009 deficit vyletel na 7,98% a verejných dlh tak narástol z 27,82% v 2008 na 

35,51% o rok neskôr (Štatistický úrad SR, 2012). Stimulus tak zlyhal za obrovského 

plytvania verejnými financiami. 

                                                 
46

 V rokoch 2007 a 2008 dosiahol deficit verených financií približne 2% (Štatistický úrad SR, 2011). 
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Rozpočtový deficit 2007 – 2011 (v mil. Eur)* 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Deficit - 1 114,8 - 1 397,2 - 5 022 - 5 053, 8 - 4 047,6 

Deficit/HDP v % - 1,81% - 2,09% - 7,98% - 7,67% - 5,81% 

*zdroj Štatistický úrad SR, 2012 

3.1.4. Prijatie Eura 
 

Slovensko prijalo spoločnú menu časti krajín Európskej Únie 1.1.2009 uprostred jednej 

z najzávažnejších ekonomický kríz posledných desaťročí. Adopcia tejto meny zavŕšila 

dlhý prístupový proces trvajúci niekoľko rokov. Slovensko sa stalo 16-tou krajinou EÚ 

platiacou Eurom. Vzhľadom na dlhé prípravy prebehlo uvedenie novej meny bez 

významnejších problémov ale s vysokými nákladmi súkromného sektora. Tieto mali byť 

vyvážené výhodami, ktoré so sebou mena mala priniesť. Pre zahraničných investorov na 

Slovensku bolo zavedenie Eura významným  krokom vzhľadom na odbúranie 

transakčných nákladov spojených s dvoma rôznymi menami. Súkromný sektor mal 

profitovať najmä z: 

-  makroekonomickej stability 

- nižšej inflácie 

- nižších dlhodobých úrokových sadzieb 

- eliminácie kurzového rizika a zníženia transakčných nákladov 

- zvýšenej cenovej transparentnosti 

- stabilnejšieho prostredia pre podnikania investície (Kiseľáková, 2010, 119-131) 
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Prijatie Eura so sebou neprinášalo len výhody, ale malo aj svoju negatívnu stránku. 

Najvýraznejšími negatívami sa javili: 

- jednorázové náklady 0,3% HDP, ktoré niesol najmä súkromný sektor 

- pomerne vysoký výmenný kurz (1 Eur = 30, 1280 Sk); slovenská koruna prudko 

posilnila vo veľmi krátkom období a exportne orientované firmy sa museli 

s týmto javom vysporiadať- problémom mohla byť strata konkurencieschopnosti 

čo bol jeden z hlavných argumentov Slovenska v lákaní zahraničných investícií, 

ktoré sem prišli kvôli nízkym produkčným nákladom (v niektorých prípadoch sa 

tieto náklady medziročne zvýšili aj o 50% (dôvodom mohli byť prijatie Eura 

a niektoré politiky vlády v tomto období) 

- výpadok príjmov, spojených s odpadnutím smeny koruny na Euro, si banky 

museli nahradiť – došlo k navýšeniu nákladov na pôžičky pre firmy 

- monetárna politika v rukách Európskej Centrálnej banky (ECB) – NBS stratila 

kontrolu nad  určovaním  úrokových  sadzieb a smerovania meny; rozhodovacie 

centrum sa presunulo do Frankfurtu nad Mohanom; prvé dopady tejto zmeny 

boli viditeľné hneď v roku 2009, kedy meny okolitých štátov pod vplyvom krízy 

oslabovali, kým Euro posilňovalo – produkty vyrobené na Slovensku tak strácali 

schopnosť konkurovať výrobkom z ČR, Maďarska či Poľska, ktoré sa stávali 

lacnejšími vďaka oslabovaniu jednotlivých národných mien 

4. Pokles PZI v rokoch 2008 – 2010  

 

Globálna ekonomická a finančná kríza ovplyvnila kapacitu firiem investovať ako dôsledok 

ťažšieho prístupu k financovaniu. Ich ochota investovať bola ovplyvnená nevýraznými 

rastovými prospektami ako aj celkovou neistotou spojenou s vyšším rizikom.  
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4.1. PZI vo svete 

 

Čo sa týka globálnych PZI, celosvetový rast v investovaných PZI tzv. inward PZI sa dostal 

v roku 2008 na koniec svojho rastového cyklu -  celkové inward PZI poklesli globálne 

o 16%
47

 (UNCTAD, 2010, s. 2). Zmenilo sa aj geografické rozloženie PZI. Rozvojové 

a tranzitívne ekonomiky prijali až 43% všetkých PZI roku 2008, pričom medziročný nárast 

bol niečo viac ako 17%. Na druhej strane stáli rozvinuté krajiny, ktoré prišli medziročne až 

o 29% zahraničných investícií (UNCTAD, 2010, s. 3). Podobný trend bol pozorovateľný aj 

pri odchádzajúcich investíciách tzv. outward PZI, ale v tomto prípade bol rozdiel menej 

dramatický.   

Pokles v PZI pokračoval v roku 2009, kedy sa kríza začala prejavovať na skutočne 

globálnej úrovni. PZI prílevy sa medziročne prepadli o ďalších 37% na 1 114 mld. USD 

kým odlevy poklesli o približne 43% na 1 101 mld. USD. Prepad vrcholil v druhej polovici 

roka, v nasledujúcom už došlo k opätovnému oživeniu. V roku 2010 došlo k 5% nárastu 

PZI na hodnotu 1 240 mld. USD. Trend presúvania PZI do rozvojových a tranzitívnych 

ekonomík pokračoval – tieto krajiny po prvýkrát prekonali hranicu 50% prijatých 

globálnych PZI
48

. Aj napriek tomuto zotaveniu, išlo stále o nižšie hodnoty ako 

v predkrízových rokoch. V porovnaní s rokom 2007, kedy globálne PZI dosiahli 1 971 

mld. USD, teda  o celých 37% menej (UNCTAD, 2011, s. 2-4). Tento presun smerom 

k rozvojovým a tranzitívnym ekonomikám bol zjavný aj napriek významnému utlmeniu 

priemyselnej výroby počas krízy v porovnaní so službami a primárnym sektorom 

(UNCTAD, 2010, s. 5-8). Kríza, podľa autorov World Investment Report, nezastavila 

pokračujúcu internacionalizáciu výroby  aj napriek tomu, že mala veľmi negatívny vplyv 

na medzinárodný obchod. Najväčší prepad z jednotlivých spôsobov vstupu do hostiteľskej 

                                                 
47

 Dáta len približnej povahy.  
48

 Ich podiel na globálnych PZI vzrástol medziročne o 12% na 52% čo predstavovalo 574 mld. USD. 

Dôvodmi boli najmä rýchle ekonomické zotavenie, silnejúci domáci dopyt a nebývalý rozvoj tzv. juh-juh 

obchodných vzťahov. 
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krajiny zaznamenali tzv. Mergers&Acquisitions, ktoré sa v roku 2009 medziročne prepadli 

o 34%, teda o viac ako dvojnásobok v porovnaní s tzv. projektmi na zelenej lúke (green-

field projects) (UNCTAD, 2010, s. 9). Región strednej a východnej Európy kam je 

Slovensko zaradzované zaznamenal v roku 2009 viac ako 50% prepad zo 155 mld. USD 

v roku 2008 na 77 mld. USD o rok neskôr. V roku 2010 prišlo malé oživenie a PZI 

prichádzajúce do regiónu vzrástli o 9%.  

4.2. PZI na Slovensku 

 

Napriek tomu, že Slovensko zaznamenalo v roku 2008 druhý najvyšší prílev PZI v krátkej 

histórii krajiny, prvé problémy týkajúce sa zahraničných investícií sa objavili už ku koncu 

roka. Zahraničné firmy začali zvažovať ohlásené investície
49

 a tie ktoré už investovali na 

Slovensku prehodnocovali svoje pôsobenie v krajine.  

K 31.12.2009 bol celkový stav PZI na Slovensku 52,5 mld. USD z čoho majetková účasť 

a reinvestovaný profit tvorili 43,9 mld. USD a ostatný kapitál 8,6 mld. USD (Národná 

Banka Slovenska, 2010, s. 4). Prílev PZI v roku 2009 bol negatívny po kolapse z konca 

roka 2008 a prepade počas celého roka 2009 a dosiahol -6 mil. USD. Celkovo sa 

medziročne znížil o 4,6035 mld. USD. Najväčší prílev bol zaznamenaný v investíciách do 

priamej majetkovej účasti, kde dosiahol 2 mld. USD zodpovedajúci približne 5% 

medziročnému nárastu. Reinvestovaný profit
50

 poklesol o 0,2 mld. USD z 0,3 mld. na 0,1 

mld. USD. Najväčší prepad bol zaznamenaný v kolonke ostatný kapitál, kde došlo 

k medziročnému prepade o 4,6 mld. USD na zápornú hodnotu 2,093 mld. USD (Národná 

Banka Slovenska, 2010, s. 5). Na tomto vývoji mali hlavný podiel rastúce záväzky 

                                                 
49

 Dáta o firmách, ich počte či výške investície, ktoré sa rozhodli na Slovensku z akéhokoľvek neinvestovať 

napriek deklarovanému zámeru sa nám nepodarilo dohľadať vzhľadom na to, že tieto informácie patri podľa 

Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu k verejne nedostupným.  
50

 Podiel zahraničných investorov na zisku spoločnosti, ktorý nie je vyplatený vo forme dividend a zostáva na 

účtoch v krajine) 
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zahraničných investorov voči slovenským firmám za súbežného zníženia záväzkov 

slovenských firiem voči vlastným investorom, týkajúcich sa rôznych medzipodnikových 

operácií (Národná Banka Slovenska, 2010, s. 4). Podrobné dáta za rok 2010 neboli v dobe 

písania tejto práce k dispozícii. 

  

Prílev PZI na Slovensko v rokoch 1993-2009 

 

* zdroj UNCTAD, 2012 

 

Čo sa týka odvetvového rozdelenia, najviac PZI pritieklo na Slovensko do podnikového 

sektora (44,64 mld. USD), kým do bankového sektora to bolo výrazne menej (6,138 mld. 

USD). Najvýraznejší podiel dosiahlo odvetvie finančné sprostredkovanie okrem poistenia 

a dôchodkového zabezpečenia s 16,8% podielom (Národná Banka Slovenska, 2010, s. 6). 

V roku 2009 zaznamenala najväčší prílev PZI výroba rádiových, televíznych 
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a komunikačných zariadení v hodnote 0,9765 mld. USD, nasledovaná obchodnými 

službami 0,7 mld. USD (Národná Banka Slovenska, 2010, s. 6). 

Výnos spoločností so zahraničnou účasťou, čiže výnos z reinvestovaného zisku a dividend, 

dosiahol v roku 2009 3,069 mld. USD, čo bolo o 0,7 mld. USD menej ako v roku 

predchádzajúcom. Kým v predchádzajúcom roku bol podiel vyplatených dividend na 

celkovom majetkovom výnose 92,5%, v roku 2009 vzrástol na 97,7% (Národná Banka 

Slovenska, 2010, s. 7).  

4.3. Firmy neinvestujúce na Slovensku v rokoch 2008 – 2010 

 

Pred koncom roka 2008 bolo podľa štátnej agentúry SARIO pripravených 128 projektov
51

, 

ktoré čakali na realizáciu v roku 2009. O rok neskôr to bolo len 85 projektov, ktoré mali 

byť realizované v roku 2010. Rozdiel v týchto číslach je patrný a nebol spôsobený len 

začatím realizácie ostatných projektov (Lehuta, 2010). Predstavitelia agentúry pripustili 

pokles pripravovaných projektov zahraničnými investormi. Mnoho nadnárodných 

korporácií upustilo od realizácie investície aj napriek tomu, že tá bola v poslednej fáze 

pred spustením. Presné dáta sa nám však vzhľadom na citlivosť týchto informácií 

nepodarilo získať.  

4.4. Odchod zahraničných investorov zo Slovenska  

4.4.1. Rok 2008 

 

Odchod zahraničných firiem zo Slovenska začal už koncom roka 2008. Jednými z prvých 

firiem, ktoré ohlásili koniec fungovania v krajine boli tie podnikajúce v elektrotechnickom 

                                                 
51

Zahraničné firmy, ktoré ohlásili svoj zámer  investovať na Slovensku a ktoré rokovali s agentúrou SARIO.  
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sektore, vyžadujúcom si lacnú pracovnú silu. Práve firmy z tohto odvetvia najviac pocítili 

prepad objednávok a zdražovanie vstupov.  

Do konca roka skončila s výrobou autokáblov v Prešove firma FCT Electronic, dcérina 

spoločnosť FCT Group sídliacej v Mníchove, producenta káblov najmä pre 

telekomunikačný priemysel. Továreň bola zatvorená do konca roka 2008 a všetkých 120 

zamestnancov bolo prepustených (Čuchtová, 2009).  

Rovnako postupovala aj belgická IPTE s dcérskou Connect Systems, ktorá oznámila svoj 

zámer zatvoriť fabriku vo Vrábľoch a presunúť výrobu do lacnejšieho Rumunska v druhej 

polovici roka. Svoj zámer uskutočnila a spolu s týmto krokom prepustila všetkých 155 

zamestnancov (SME, 2008).  

V tom istom roku sa spoločnosť SE Bordnetze, najväčší výrobca káblových zväzkov na 

Slovensku (vyrábajúci pre automobilky Volswagen, Škoda a Audi), rozhodla zatvoriť obe 

svoje továrne na západnom Slovensku. V Nitre malo prísť o prácu približne 1 700 ľudí, 

zatiaľ čo v druhej fabrike v Zlatých Moravciach to malo byť 400 pracovníkov. Na konci 

roka 2009 však firma zrušila toto rozhodnutie a rozhodla sa ponechať si iba väčší závod 

v Nitre. Toto čiastočné zníženie miery investície malo veľký dopad na nezamestnanosť 

v regióne Zlatých Moraviec, kde o prácu prišlo 400 ľudí (SME, 2009).  

V roku 2008 sa rozhodol z krajiny odísť aj gigant Kimberly Clark, ktorý pôsobil v závode 

v Piešťanoch 12 rokov. Dcérina spoločnosť Avent Slovakia vyrábala sterilné prikrývky 

a plášte pre zdravotníctvo. V továrni pracovalo 857 zamestnancov, ktorí boli po ukončení 

výroby prepustení (Vrabec, 2009).  

4.4.2. Rok 2009 
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K zahraničným spoločnostiam, ktoré ukončili svoje pôsobenie v roku 2008 sa začali 

pridávať ďalšie v roku 2009. Odvetvová skladba odchádzajúcich firiem sa takisto nepatrne 

zmenila – odchodom bolo zasiahnutých viac odvetví ako v predchádzajúcom roku.  

V Piešťanoch, odkiaľ odišla aj vyššie spomínaná spoločnosť Avent Slovakia, sídlil aj 

svetový líder vo výrobe čipov, ON Semiconductor, ktorý mal na Slovensku závod na 

produkciu polovodičov. Výroba sa mala presunúť do kapacít v Českej republike, USA 

a Belgicku, kde firma investovala nemalé finančné prostriedky do modernizácie. Pri tomto 

kroku prišlo o prácu 400 zamestnancov, ale spoločnosť si na Slovensku ponechala 

globálne administratívne centrum podporujúce korporátne operácie za viac ako 1 mld. 

USD. Druhé takéto centrum mala firma v Číne (Orfánus, 2009).  

Časť svojej investície na Slovensku stiahla firma Continental, ktorá zrušila divíziu 

Continental Matador Rubber a k 1.9.2009 prepustila 190 zamestnancov. Výroba bola 

presunutá do Nemecka (SITA, 2009). 

Delphi Slovensko, dcérska spoločnosť americkej Delphi presunula časť svojej produkcie 

káblov zo západného Slovenska do Turecka a Rumunska. O prácu prišlo v priebehu rokov 

2008 a 2009 viac ako 1100 zamestnancov predstavujúc takmer 60% všetkých 

zamestnancov firmy na Slovensku (Rusňáková, 2010). 

V polovici roka 2009 ohlásil svoj odchod z priemyselného parku neďaleko Nitry aj jeden z 

najväčších svetový producent plastových komponentov, islandský Promens Group. 6 

miliónová investícia bola ukončená k 1.9.2009 kedy bolo prepustených takmer všetkých 78 

zamestnancov (Vrabec, 2009). 

Zo Slovenska neodchádzali len veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj menší investori. 

Medzi nich patrila česká spoločnosť Rubena, ktorá je časťou holdingu Česká gumárenská 

spoločnosť (CGS). Tento producent gumových komponentov pre automobilový, 



47 

 

elektrotechnický a stavebný priemysel zatvoril svoju továreň na Slovensku a prepustil 

všetkých 80 zamestnancov.  

Okrem firiem orientovaných na produkciu, v roku 2009 bol ohlásený aj odchod spoločnosti 

ponúkajúcej finančné služby. GE Money sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na 

slovenskom trhu. Po neúspešných rokovaniach s potenciálnymi záujemcami, firma ešte 

v novembri 2008 zastavila prijímanie nových klientov a v nasledujúcom roku prepustila 

zamestnancov a zatvorila svoje pobočky. Tento vývoj bol pomerne prekvapivý, vzhľadom 

na plány GE Money vybudovať klientské centrum a posilniť svoju pozíciu na trhu (Toma, 

2008). 

4.4.3. Rok 2010 

 

Kým do roku 2010 sa odchod investorov takmer vyhýbal strednej a východnej časti 

krajiny, v tomto roku sa investori sťahovali aj z týchto regiónov.  

Azda najvýznamnejším bol odchod firmy s americkými vlastníkmi Molex z priemyselného 

parku Kechnec neďaleko Košíc. Molex, ktorý bol na Slovensku prítomný po viac ako 10 

rokov, bol jedným z najväčších zamestnávateľov v okrese Košice-okolie a jeho 

rozhodnutie pripravilo o prácu viac ako 1000 ľudí. Nezamestnanosť, ktorá bola veľkým 

problémom východného Slovenska sa dostávala na vysoké úrovne
52

 (Kízek, 2010).  

Onedlho po rozhodnutí Molexu sa k nemu pridal španielsky výrobca automobilových 

komponentov Precision Process Technology, ktorý postavil haly pre plánované projekty 

výroby plastických komponentov. Spoločnosť však nakoniec ani neprijala žiadnych 

zamestnancov do výroby a rozhodla sa fabriku neotvoriť. Počas roka sa predstavitelia 

                                                 
52

 5 regiónov s najvyššou nezamestnanosťou na nachádzali na východnom a strednom Slovensku (Štatistický 

úrad SR, 2012). 
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firmy snažili nájsť vhodného kupca pre pozemky a budovy, ktoré mala vo vlastníctve 

(Buzinkay, 2010). 

Koncom apríla 2010 oznámil svoje rozhodnutie zatvoriť fabriku na výrobu káblových 

zväzkov (do automobilov Ford Fiesta a Mitsubishi Colt) v Prievidzi jeden z najväčších 

zamestnávateľov na hornej Nitre, firma Yazaki. Výpoveď dostalo 1211 zamestnancov 

a výroba bola presunutá do  Tuniska (Rusňáková, 2010).  

Firma Kromberg&Schubert, výrobca autokáblov pre automobily BMW a elektrozariadení 

pre Nokiu, Siemens a Sony ohlásil prepustenie takmer polovice svojich zamestnancov 

v závode v Kollárove. Výroba bola presunutá do Číny (TASR, 2009).  

Dánska rodinná nábytkárska firma Lind Mobler Bramming A/S sa rozhodla v roku 2010 

ukončiť svoje pôsobenie na Slovensku a predať svoju významne oklieštenú dcérsku 

spoločnosť Lind Mobler Slovakia. Firma zamestnávala približne 500 zamestnancov ešte 

v roku 2008, ale v nasledujúcich mesiacoch bola nútená prepustiť viac ako 300 z nich 

(TASR, 2011). 

4.4.4. Dôvody odchodu zahraničných investorov 

 

Predtým ako sa pozrieme na samotné dôvody odchodu zahraničných investorov si 

popíšeme spôsob zberu dát pre potreby tejto práce. Vzhľadom na citlivosť údajov sme 

vylúčili možnosť prípravy dotazníka pre zahraničné firmy, ktoré opustili Slovensko 

v skúmanom období a rozhovory s pracovníkmi štátnych inštitúcií zodpovedajúcich za 

problematiku PZI.  

Zber dát zodpovedal metodológii, ktoré bola v tejto práci zvolená. Dáta boli získané 

z mediálnych výstupov predstaviteľov jednotlivých firiem či zodpovedných štátnych 

predstaviteľov, ktoré boli metodicky hľadané v archívoch slovenských médií či už vo 
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forme rozhovorov, článkov alebo tlačových správ. Všetky zahraničné firmy, ktoré sa 

rozhodli odísť zo Slovenska v predmetných rokoch boli zaradené do výskumu. Zaradené 

boli tie, ktoré odišli s celou investíciou ale aj tie, ktoré presunuli do zahraničia len časť 

investície. Dôvody odchodu všetkých analyzovaných firiem sa nám podarilo zozbierať. Pri 

zbere boli využité archívy dvoch relevantných denníkov SME a Hospodárske noviny ako 

aj ekonomického magazínu eTREND (online verzia).  

FCT Electronic zdôraznila pri uzatvorení továrne v Prešove zlú ekonomickú situáciu 

a obrovský prepad v objednávkach v spojení s rastúcimi nákladmi. Táto informácia však 

bola oznámená úradom, ktoré ju neskôr pretlmočili verejnosti prostredníctvom médií. 

Vedenie spoločnosti sa k celej téme nevyjadrilo (Čuchtová, 2009). 

IPTE, majiteľ Connect Systems Slovakia, oznámil prostredníctvom svojho generálneho 

manažéra Luc Switten-a presun prevádzky zo Slovenska do Rumunska kvôli „zníženiu 

nákladov a takisto z dôvodu štruktúry slovenského závodu, ktorá značne limitovala 

expanziu“ (SME, 2008). 

SE Bordnetze – Slovakia zatvorila brány továrne v Zlatých Moravciach kvôli „prudkému 

zníženiu objednávok“, ktorý so sebou priniesla kríza (SME, 2009). 

Kimberly-Clark sa rozhodol zastaviť produkciu Avent Slovakia v Piešťanoch „najmä kvôli 

nákladom spojeným s vyššími mzdami a vysokým kurzom dolára čo viedlo 

k neefektívnosti produkcie a strate konkurencieschopnosti“. Podľa generálneho manažéra 

Aventu bol tento krok „súčasťou dlhodobého strategického plánu spoločnosti“ (Vrabec, 

2008). Táto nadnárodná firma sa namiesto vlastných tovární zamerala na outsourcing 

produkcie.  

V prípade ON Semiconductor bola kríza „elementom, ktorý sa odrazil v našich 

rozhodnutiach“ ako povedal B. Wilson, viceprezident a generálny manažér pre Európu 
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a doplnil, že „prepad v dopyte po našich výrobkoch uvoľnil kapacity v USA, Belgicku 

a Českej republike“. Rozhodnutie však padlo v súlade so stratégiou rozvoja spoločnosti, 

v ktorej nemala slovenská továreň zodpovedná za 2% produkcie firmy žiadne miesto. 

„Nové akvizície ktoré sme urobili znížili efektivitu slovenskej dcéry, ktorá disponovala 

zastaranými technológiami (ale vzdelanou a skúsenou pracovnou silou) (Orfánus, 2009). 

Continental presunul jednu celú divíziu mimo hranice Slovenska pre „nízky dopyt po 

pneumatikách pre kamióny a slabej predajnosti strojových mechanizmov“ (SITA, 2009). 

Delphi presunula časť svojich kapacít mimo Slovenska a prepustila väčšinu svojich 

zamestnancov hlavne kvôli „prepadu objednávok a zvyšujúcim sa nákladom na pracovnú 

silu v dôsledku silnej slovenskej koruny, ktorej posilňovanie zdvihlo firme náklady o 30%“ 

(eTREND, 2010).  

Promens Group zatvorila svoju  továreň pri Nitre presne rok po jej spustení a bola otvorená 

o dôvodoch tohto rozhodnutia. Adrian Platt, člen Dozornej rady vysvetlil, že „dopad 

ekonomickej krízy v kombinácii s dramatickým prepadom objednávok v automobilovom 

priemysle viedol k viac ako 50% poklesu výroby oproti predchádzajúcemu roku. 

Reštrukturalizácia nášho podnikania sa stala hlavnou prioritou“ (Vrabec, 2009). 

Rubena bola takisto zasiahnutá nižším dopytom zo strany jej zákazníkov avšak to nebol 

hlavný dôvod odchodu spoločnosti zo Slovenska ako zdôraznil prezident spoločnosti V. 

Piaček. Ten deklaroval, že aj napriek dopadu krízy, hlavným dôvodom prečo Rubena 

odchádza je negatívny dopad niektorých vládnych politík na náklady spoločnosti. Bol to 

najmä tlak na zvyšovanie minimálnej mzdy a zmeny v Zákonníku práce, ktoré primäli 

vedenie presunúť produkciu späť do Českej republiky (Vrabec, 2009). 



51 

 

Rozhodnutie GE Money bolo podľa jej vtedajšieho hovorcu P. Fecka „v súlade s plánom 

reštrukturalizácie, na ktorý nemali vplyv problémy globálnej ekonomiky a ani kríza na 

Slovensku“ (Toma, 2008). 

Prezident Molexu Slovakia Matthias Bleicher hovoril, že firma zaznamenala „veľký 

prepad objednávok od klientov“ (Kízek, 2009). Ďalšie detaily však vedenie firmy 

neposkytlo.  

Na rozdiel od Molexu bol manažment firmy Precision Process Technology priamy 

v súvislosti s dôvodmi, ktoré ich viedli k odchodu zo Slovenska. V rozhovore pre médiá, 

zástupkyňa firma povedala, že „dôvodom pre ktorý opúšťame Kechnec je ekonomická 

kríza. Momentálne prehodnocujeme naše možnosti“ (Buzinkay, 2010). 

Vedenie firmy Yazaki informovalo svojich zamestnancov o ukončení výroby z dôvodu 

„Racionalizácie výroby a vysokých nákladov“. Tlak na znižovanie cien v automobilovom 

priemysle sa premietol do trhových cien výrobkov spoločnosti. Tá bola podľa spoločnosti 

firmy nižšia o 40% ako samotné výrobné náklady a preto došlo k strate viac ako 18 mil. 

Eur (Rusňáková, 2010). V pípade Yazaki môžeme považovať krízu, ale takisto 

posilňovanie kurzu Skk a Eura a v neposlednom rade aj vládne politiky ako dôvody 

uzatvorenia fabriky (tieto dôvody totižto prispeli k zvyšovaniu nákladov či tlaku na ceny 

v krízovom období). 

Dôsledky hospodárskej krízy boli hlavným dôvodom pre obmedzenie investície na 

Slovensku pre firmu Kromberg&Schubert, ktorá najprv pristúpila k odstávkam 

a skrátenému pracovnému času a potom bola prinútená pristúpiť k prepúšťaniu a presunu 

výroby (TASR, 2009). 
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Dánsky investor Lind Mobler prišiel o objednávky od svojho najvýznamnejšieho 

zákazníka, ktorým bola švédska IKEA a bol tak nútený prepúšťať a nakoniec odísť zo 

Slovenska. Menšiu časť svojej pôvodnej investície predal (TASR, 2011).  

4.4.5. Analýza 

 

Ako už bolo spomenuté, dáta pre jednotlivé spoločnosti sa extrahovali z archívov troch 

slovenských printových médií. Kľúčovými vyhľadávanými slovami boli výrazy 

„zahraničný investor“; „investície opúšťajúce Slovensko“; „zahraničné firmy odchádzajú 

zo Slovenska“; „prílev PZI“; „odlev PZI“; „kríza a PZI“; „nárast nezamestnanosti“ a 

„vládne politiky a PZI“. Vyhľadávanie bolo časovo obmedzené na roky 2008 až 2010. 

Pred samotným začatím zberom dát sme identifikovali otázku, na ktorú sme hľadali 

odpoveď: 

„Aké dôvody stáli za odchodom zahraničných investorov, ktorí k nemu pristúpili v rokoch 

2008 až 2010?“ 

Spolu s touto otázkou sme predbežne identifikovali kategórie, ktoré sa dovtedy objavili 

v literatúre k danej téme a mohli byť dôvodmi odchodu zahraničných firiem a označili ich 

číslami 1 (Globálna hospodárska a finančná kríza) a 2 (Vládne politiky). K týmto dvom 

kategóriám sa pridružili ďalšie tri, ktoré sa objavili až počas analýzy textov a boli 

relevantné z hľadiska výsledkov tejto práce. Týmito kategóriami boli Posilňovanie 

Slovenskej koruny a prijatie Eura (3), Firemná stratégia (4) a Nevyhovujúca továreň a 

technológie (5). 

Spracovali a analyzovali sme dáta pre 14 spoločností. Vzorka firiem nemusí byť 

reprezentatívna vzhľadom na možnú existenciu ďalších zahraničných firiem, ktoré opustili 

Slovensko v skúmanom období, ale na ktoré sme nenašli žiadne dáta.  
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Spoločnosť Odvetvie 

Dôvody zrušenia celej/časti 

investície (podľa dôležitosti 

akú jej priradili samotné 

spoločnosti; najdôležitejší 

dôvod vľavo) 

Kimberly-Clark (Avent SR) Zdravotnícke pomôcky 4; 3; 2; 5 

ON Semiconductor Výroba čipov 4; 1 

Molex Automobilové komponenty 1 

Precision Process Technology Automobilové komponenty 1 

Promens Group Automobilové komponenty 1 

Continental Matador Rubber div. Automobilové komponenty 1 

Rubena Automobilové komponenty 2; 1 

Connect Systems Automobilové komponenty 4; 2; 5 

FCT Electronic Automobilové komponenty 1 

Delphi Automobilové komponenty 1 

Yazaki Automobilové komponenty 1; 2; 3  

Kromberg & Schubert Automobilové komponenty  1 

GE Money Finančné služby 4 

Lind Mobler Nábytok 1 

 

U skúmaných spoločností hrala hospodárska a finančná kríza hlavnú úlohu v rozhodnutí 

u 9 z nich. Všetky tieto spoločnosti s výnimkou nábytkárskej Lind Mobler boli 
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dodávateľmi pre automobilový priemysel. Vysoká konkurencia a nízke marže prispievali 

k malej odolnosti firiem z tohto odvetvia voči recesii. Na druhej strane nebola kríza 

jediným dôvodom pre všetky firmy z tohto priemyslu – jedna z nich vinila vládne politiky 

a druhá označila vlastnú stratégiu ako najdôležitejšie faktory pri rozhodovaní, kým tretia 

spomenula vysoké náklady bez bližšieho spresnenia dôvodov. Lind Mobler bol nútený 

opustiť krajinu po výpadku najväčšieho odberateľa. 

Tri z analyzovaných firiem pôsobiacich mimo automobilový priemysel označili ako 

najdôležitejšiu firemnú stratégiu. Dve z týchto firiem citovali ešte ďalšie dôvody, z toho 

iba u jednej to bola kríza (u druhej firmy to bolo prijatie Eura, vládne politiky 

a zastaranosť fabriky a jej technológií). 

Ako môžeme vidieť z výsledkov dátovej analýzy, dôvody pre ktoré zahraniční investori 

opúšťali Slovensko boli rôzne. Najčastejšie opakujúcim sa bola kríza – tento trend bol 

patrný u firiem vyrábajúcich komponenty pre automobilky, ktoré prišli na Slovensko 

najmä vďaka nízkym nákladom na pracovnú silu, relatívne nízkym daniam a výhodnej 

polohe, ale ktoré boli zároveň závislé na jednom type zákazníkov. 9 zo 14 firiem označilo 

krízu ako dôvod čo predstavuje viac ako 64% firiem z analýzy.    

4.5. Hospodárska politika a PZI 

 

Ako sme mohli vidieť, hospodárska politika krajiny ovplyvňuje prílev či odlev PZI do/z 

krajiny. Aj keď naša analýza ukázala, že len približne 15% spoločností spomenulo vládnu 

politiku ako dôvod ich odchodu z krajiny, zostáva otázkou do akej miery bol tento dôvod 

príčinou odchodu ostatných firiem keďže sa jedná o veľmi senzitívnu otázku. Aj keby bola 

politická situácia príčinou pre ďalších zahraničných investorov, tí to nemuseli verejne 
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potvrdiť keďže toto vyhlásenie by mohlo proti nim otočiť politickú elitu v iných krajinách 

prípadne odradiť existujúcich/potenciálnych zákazníkov.  

Mnoho expertov vrátane autorov ekonomických a politických štúdií v INEKO bolo 

presvedčených, že práve politika vlády R. Fica hrala veľmi dôležitú úlohu v prepade PZI 

na Slovensku. Malo sa tak diať najmä kvôli rastúcim nákladom, ktoré si vyžiadali zákony 

prijímané vtedajšou koalíciou a neistote prameniacej z nevyspytateľnosti jej politických 

rozhodnutí – dlhodobejšia stratégia bola len ťažko možná v podmienkach neustále sa 

meniacej legislatívy, ktorá mala na zahraničné investície priamy vplyv. Napriek nedostatku 

jasných dôkazov o skutočnom vplyve vlády na prepad PZI na Slovensku je možné 

načrtnúť niekoľko bodov, ktoré môžu poškodiť krajinu v očiach zahraničných investorov a 

ktoré by mali politické špičky brať do úvahy v prípade, že chcú pritiahnuť a udržať 

zahraničné investície do/v krajine: 

- nepredvídateľnosť politického a podnikateľského prostredia 

o predvídateľnosť a stabilita politického a podnikateľského prostredia je 

podľa mnohých autorov základným predpokladom pre prilákanie PZI; 

Slovensko sa po ôsmich rokoch kontinuálnej koaličnej vlády ocitlo 

v pozícii keď prišla nová, ideologicky odlišná koalícia, ktorá zmenila 

veľké množstvo reforiem kvôli ktorým zahraniční investori prišli; 

takáto zmena smerovania v krátkom čase mohla zneistiť nielen 

zahraničné ale i domáce firmy 

- flexibilita politík a pomoc v krízovom období 

o  reálna podpora investorom ale aj domácim podnikateľom v čase krízy 

je nevyhnutným predpokladom jej zvládnutia; ako sme opísali vyššie, 

vláda síce prestavila balík „protikrízových“ opatrení, ktorých bolo 69, 

ale všetky tieto opatrenia boli kritizované ako ad hoc nekoncepčné 
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záležitosti
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 namiesto reálnej úľavy podnikateľským subjektom na 

daniach, administratíve či odvodoch; stal sa opak, kedy firmy museli 

doslova bojovať so silnejšou reguláciou a deklarovanou snahou vlády 

o vyššie dane a neustálou kontrolou zo strany štátnych inštitúcií 

- prílišná orientácia na PZI v jednom až dvoch odvetviach 

o  Slovensko bolo nazývané aj Detroit-om východu vzhľadom na 

množstvo investujúcich zahraničných firiem z automobilového 

priemyslu (tri automobilky na seba viazali ďalších dodávateľov a 

subdodávateľov); takáto vyhranená orientácia však bola potenciálne 

nebezpečná pre celú ekonomiku čo sa ukázalo aj počas krízy v rokoch 

2008-2010, kedy mnoho firiem (zahraničných i domácich) 

v dodávateľskom reťazci ukončilo výrobu pre nízky dopyt po ich 

výrobkoch a významne tak prospelo k zvýšeniu nezamestnanosti 

v jednotlivých regiónoch krajiny 

- štátna podpora a daňové prázdniny 

o  podpora zahraničným investorom vo forme dotácií (dotácie na HIM 

a NHIM, príspevok na vytvorené pracovné miesta, príspevok na 

rekvalifikáciu a prevod majetku) a daňových úľav zostáva 

kontroverznou témou – existujú firmy, ktoré boli obvinené z využitia 

dostupných dotácií a následného odchodu, iné firmy zase dostávali 

štátne príspevky ktoré sa po prepočítaní na jedno vytvorené pracovné 

miesto rovnali desiatkam tisíc Eur (Ministerstvo hospodárstva, 2010). 

Kritika týchto štátnych zásahov hovorí, že domáce firmy sú takto 

znevýhodňované a prostredníctvom daní často subvencujú svoju priamu 
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 Tzv. šrotovné, teda finančná podpora majiteľom vozidiel, ktorí sa rozhodli nechať zničiť svoje staré auto 

na kúpu vozidla nižšej triedy.  
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konkurenciu; je preto potrebné nájsť rovnováhu prípadne tieto výhody, 

ktoré niektorí zahraniční investori požívajú úplne zrušiť a namiesto nich 

sa sústrediť na vytvorenie stabilného a atraktívneho podnikateľského 

prostredia 

- nepriateľská rétorika a politiky voči investorom 

o  rétorika a politiky vlády ako také môžu viesť k vytvoreniu negatívneho 

imidžu krajiny v očiach zahraničných investorov, preto by sa politická 

reprezentácia mala vyvarovať podobných útokov ako sme popísali 

v našej práci; tie totiž mohli podľa mnohých expertov prispieť 

k zváženiu investície na Slovensku mnohými nadnárodnými 

korporáciami (Goliaš, 2009) 

- nebezpečenstvo rýchleho posilňovania meny  

o  ako ukázal príklad Slovenska pri prechode na Euro, rýchle 

posilňovanie meny
54

 môže spôsobiť problémy exportne orientovaným 

firmám preto by sa vládna reprezentácia malej, na export orientovanej 

krajiny mala zasadzovať o  menovú politiku, ktorá poškodzuje export z 

krajiny v čo najmenšej možnej miere    

 

Tieto a ďalšie politiky vo významnej miere rozhodujú o úspechu krajiny akou je Slovensko 

v prilákaní a udržaní zahraničných investícií. Preto by sa politická reprezentácia mala 

vyvarovať krokov, ktoré môžu na dlhú dobu ovplyvniť fungovanie zahraničných 

investorov v krajine. 
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 Slovenská koruna pri čakaní na vstup do Eurozóny zmenila centrálnu paritu dvakrát v priebehu troch 

rokov. Pri vstupe Slovenska do ERM 2 (European Exchange Rate Mechanism) v novembri 2005 bola 

centrálna parita stanovená na úrovni 38,455 SKK/EUR. V marci 2007 sa kvôli silnejúcej korune zmenila na 

hodnotu 35,4424 SKK/EUR. V júli 2008 došlo k opätovnej zmene na finálny výmenný kurz 30,1260 

SKK/EUR. 
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Záver  

 

Pre Slovensko ako malú, otvorenú ekonomiku sú PZI dôležité. Od začiatku svojej 

existencie však malo problémy v prilákaní zahraničných investorov, ktorí boli opatrní 

najmä kvôli panujúcim politickým podmienkam. Situácia sa začala zlepšovať v roku 1998 

kedy k moci proeurópska a proreformná koalícia. Tá začala s reformami, ktoré menili ráz 

Slovenska a zatraktívnili ho pre zahraničných investorov.  

Kým v roku 1998 mala krajina najnižší podiel PZI na obyvateľa v rámci krajín V4, o osem 

rokov neskôr to už bol najvyšší podiel. Najväčší prílev investícií zaznamenali štatistici 

v roku 2006, ktorý bol, čo do hodnoty PZI, tesne nasledovaný rokom 2008. V tomto roku 

sa na jeho konci začali prejavovať dopady globálnej hospodárskej a finančnej krízy, ktoré 

vyústili v roku 2009 do prepadu PZI do negatívnych hodnôt aby neskôr zaznamenali slabé 

oživenie v roku 2010.  

Cieľom tejto práce bolo nájsť dôvody tohto náhleho prepadu. Stanovená hypotéza 

predpokladala vplyv globálnej krízy a politík vtedajšej vlády na pokles prílevu PZI, kde 

vládne politiky mali byť významnejším faktorom. Počas nášho výskumu sme identifikovali 

ďalšie tri spúšťače rozhodnutí zahraničných investorov neinvestovať/odísť z krajiny – 

vplyv silnej meny, firemná stratégia a zastaranosť fabriky a jej technológií.  

Kríza bola spomenutá viac ako polovicou firiem z nášho výskumu ako hlavný dôvod ich 

odchodu z krajiny. Jednalo sa najmä o investorov vyrábajúcich komponenty pre 

automobilový priemysel, ktorí investovali v krajine najmä kvôli nízkym nákladom na 

pracovnú silu, relatívne priaznivému daňovému prostrediu a výhodnej polohe v rámci EÚ. 

Vládne politiky boli ako hlavný dôvod odchodu označené jednou firmou a dlhodobá 

firemná stratégia hrala hlavnú úlohu u takmer tretiny zahraničných investorov.  
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Hypotéza stanovená na začiatku práce tak nebola potvrdená teda nemôžeme tvrdiť že by 

vládne politiky hrali najvýznamnejšiu úlohu pri odchode investorov zo Slovenska v rokoch 

2008 až 2010. Dopady globálnej hospodárskej a finančnej krízy boli najčastejšie 

menovaným dôvodom, nasledovaným dlhodobou firemnou stratégiou.  

Prepad PZI na Slovensku v čase ekonomickej krízy rokov 2008 – 2010 môže pomôcť 

politikom k lepšiemu pochopeniu fungovania nadnárodných korporácií, výhod i rizík, ktoré 

so sebou pre krajinu prinášajú. Tieto skúsenosti je potom potrebné aplikovať do praxe 

a zvýšiť tak atraktivitu krajiny za čo najväčšej možnej eliminácie rizík. Udalosti 

odohrávajúce sa v po roku 2010 ukázali, že táto sféra si vyžaduje dlhodobú pozornosť.   
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