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Streszczenie: 

 

Na rozwój lokalnej przedsiębiorczości mają wpływ różnego rodzaju uwarunkowania, stanowiące źródło 

kształtowania i funkcjonowania ekosystemu gospodarczego oraz charakteru występujących pomiędzy 

jego interesariuszami powiązań. W niniejszym raporcie przedstawiona została w szczególności sytuacja 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz lokalnych samorządów w Republice Słowackiej. Z 

przeprowadzonych w niniejszym projekcie badań wynika, że charakter współpracy samorządów z 

lokalnym biznesem opiera się przede wszystkim na dostarczaniu standardowych usług dla lokalnej 

społeczności oraz wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości w zakresie dostarczania informacji, budowie 

infrastruktury i wspieraniu ekosystemu gospodarczego. Jednak słowacki ekosystem MŚP nie jest tak 

rozwinięty jak w innych krajach UE. Według prezentowanych wskaźników, Słowacja i jej regiony często 

osiągają gorsze wyniki niż kraje V4 a jedynym regionem o porównywalnych wskaźnikach jest Region 

Bratysławski. Wszystkie pozostałe regiony znajdują się poniżej poziomu wszystkich polskich regionów, 

ale powyżej większości regionów węgierskich. Jedynymi wskaźnikami MŚP w których Słowacja osiąga 

wyższy wynik jest wskaźnik spójności z unijnym ‘rynkiem wewnętrznym’ oraz ‘dostępie do 

finansowania’.  

 

W raporcie dokonano przeglądu możliwości finansowego wsparcia rozwoju MŚP przez władze 

samorządowe. Ramy finansowania władz lokalnych na Słowacji są stosunkowo stabilne i zapewniają 

względną przewidywalność dochodów i środki są wystarczające na pokrycie tych wydatków. Nadwyżka 

finansowa nie jest jednak znacząca, a gminy rzadko korzystają z bezpośrednich instrumentów 

finansowania MŚP. Oprócz problemu „brakujących pieniędzy” gminy są związane krajowymi 

przepisami dotyczącymi wydatków publicznych i korzystają raczej z innych niż finansowe form 

wsparcia, takie jak ulgi podatkowe, zniżki na wynajem i dzierżawę i tym podobne. Jednocześnie trwa 

dyskusja na temat możliwych zmian w ramach finansowania samorządów. Stowarzyszenie Miast 

Słowackich zaproponowało odejście od obecnego systemu i zastosowanie podejścia opartego na 

„podatku mieszanym” w którym dochód z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiłby ważną 

część dochodów gminy. Te byłyby bardziej zmotywowane do przyciągnięcia jak największej liczby firm 

i poprawy lokalnych warunków biznesowych.  

 

Wyniki badania wskazują, że gminy chciałyby mieć szersze kompetencje do decydowania o swoim 

systemie podatkowym i sposobie wykorzystania finansów publicznych. 
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W praktyce, współpraca gmin z MŚP w większości przypadków odbywa się ad hoc a jedyną stabilną i 

systematyczną platformą współpracy jest Program Rozwoju Gospodarczego i Społecznego gminy 

(PHSR), który przygotowywany jest na okres pięciu lat a do jego opracowania zapraszana jest lokalna 

społeczność biznesowa. Większość gmin ustanowiła wyspecjalizowane jednostki zajmujące się 

planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i komunikacją z biznesem. Wyniki ankiety sugerują, 

że rozwój lokalnego biznesu nie należy do priorytetów poszczególnych gmin i ich uwaga skupiona jest 

na utrzymaniu lokalnych dróg, zieleni i obiektów sportowych oraz poprawie dostępu do usług. 

Niezależnie od tego, MŚP oceniają poziom współpracy z lokalnymi samorządami jako zadowalający. 

Biznes identyfikuje swoje problemy i bariery rozwoju przede wszystkim w nadmiernych obciążeniach 

administracyjnych i podatkowych, niewystarczającym poziomie egzekwowania prawa i umów, 

niestabilności ram prawnych i korupcji. Wśród wyzwań na które szczególnie zwracają uwagę MŚP, 

znajdują się ‘niewystarczający poziom wsparcia instytucjonalnego na poziomie regionalnym w zakresie 

transferu technologii i innowacji’ oraz słabe powiązanie, a nawet niedopasowanie programów 

uniwersyteckich z potrzebami rynku. 
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Wstęp  

 

Raport „Współpraca lokalnych samorządów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Republice 

Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Nitra został opracowany w ramach projektu 

„Regiogmina” prowadzonego przez konsorcjum „Gosporegio”, którego liderem jest Województwo 

Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem 

Mikołaja Kopernika w Toruniu i finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Niniejszy 

raport jest jednym z szesnastu opracowań z których każde zostało poświęcone jednemu państwu. 

Wybrano czternaście państw europejskich: Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, 

Hiszpania Włochy, Holandia, Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Szwecja i Irlandia oraz dwa kraje spoza 

Europy i są to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Korea Południowa. 

 

Celem opracowania raportów jest zapoznanie się z praktykami współpracy samorządów lokalnych z 

przedsiębiorcami w wybranych krajach i w oparciu o nie, podjęcie próby zdefiniowania rekomendacji 

dla wspierania budowy mechanizmów współpracy lokalnych samorządów w Województwie Kujawsko-

Pomorskim z biznesem, w szczególności z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Opracowanie 

raportów zostało oparte o rekomendowane wskaźniki, sformułowane w opisie projektu „Regiogmina” 

gdzie na tle ogólnej charakterystyki ekonomicznej w każdym z krajów został wybrany i 

scharakteryzowany jeden region. Wskaźniki te określają zakres charakterystyki kraju oraz wybranego 

regionu w takich obszarach jak: uwarunkowania prawne i strukturalne działalności samorządów, 

mechanizmy kształtowania, finansowania i struktury ich budżetów, identyfikacji lokalnych instytucji 

otoczenia biznesu, standardów tworzenia mikrostref aktywności gospodarczej, standardów 

funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, standardów współpracy 

lokalnej przedsiębiorczości MŚP z kluczowymi firmami regionu, stosowanych instrumentów 

finansowych, zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów 

aktywności gospodarczej, form i zakresu dystrybucji informacji gospodarczej dla przedsiębiorców, 

mechanizmów wsparcia na rynku pracy i szkolnictwa, form współpracy wzajemnej samorządów oraz 

współpracy samorządów z przedsiębiorcami oraz form budowania ich wzajemnych relacji, podziału 

kompetencji władz lokalnych i przedsiębiorców dla rozwoju regionu, rozwiązań w obszarze 
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infrastruktury komunikacyjnej, funkcjonowania lokalnych organizacji gospodarczych na poziomie 

gminy, istniejących lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego, funduszy inwestycyjnych wchodzących 

w relacje z gminami i innych elementów uzupełniających obraz współpracy lokalnych samorządów z 

biznesem oraz wpływu na rozwój regionu w jakim funkcjonują. 

 

 

Struktura raportu 

 

Raport dotyczący Słowacji złożony jest z niniejszego wstępu oraz czterech części, gdzie pierwsza część 

zawiera podstawowe informacje o Słowacji w oparciu o makroekonomiczne wskaźniki porównawcze. 

Część druga poświęcona została mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które zostały 

scharakteryzowane w oparciu o benchmark wskaźników przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu 

rozwoju regionalnego a także omówione zostały uwarunkowania strukturalne, organizacyjne i formy 

wsparcia finansowego. Trzecia część raportu została poświęcona omówieniu działalności lokalnych 

samorządów, ich strukturze administracyjnej, posiadanych kompetencji, struktury budżetu oraz 

współpracy i relacji lokalnych samorządów z biznesem. Czwarta część jest poświęcona charakterystyce 

regionu Nitra, a w szczególności gminie Nové Zámky, której celem jest charakterystyka mechanizmów 

współpracy samorządów z MŚP w ujęciu lokalnym. Ostatnia, piąta część poświęcona jest 

podsumowaniu i próbie sformułowania rekomendacji dla rozwiązań w budowaniu i rozwijaniu 

współpracy samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lokalnym biznesem. 
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1. Informacja o kraju 

 

Republika Słowacji jest krajem śródlądowym, w większości górzystym i leży w Europie Środkowej. 

Słowacja uzyskała niepodległość w 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji i ma wspólne granice z 

Polską na północy, Ukrainą na wschodzie, Węgrami na południu, Austrią na południowym zachodzie 

oraz byłym partnerem federalnym, Republiką Czeską na zachodzie. Ludność Słowacji liczy około 5,4 

mln, a gęstość zaludnienia wynosi 111 mieszkańców na km2. Nieco ponad połowa ludności (53,8%) 

mieszka w miastach i w obszarach miejskich. Oprócz Bratysławy, do regionalnych centrów należą Nitra, 

Bańska Bystrzyca, Żylina, Koszyce i Preszów. 

 

Słowacja jest państwem unitarnym i demokratycznym z wielopartyjnym systemem politycznym. 

Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, a w niektórych przypadkach może ją wykonywać także 

rząd lub bezpośrednio obywatele. Głową państwa i władzy wykonawczej jest prezydent, jednak jego 

uprawnienia są dość ograniczone. Prezydent jest wybierany w bezpośrednich wyborach raz na pięć lat 

i może być wybrany na maksymalnie dwie kolejne kadencje. Formalnie prezydent jest także naczelnym 

dowódcą sił zbrojnych. Jedynym organem konstytucyjnym i ustawodawczym na Słowacji jest 150-

osobowa jednoizbowa Rada Narodowa Republiki Słowackiej. Delegaci wybierani są na czteroletnie 

kadencje na podstawie proporcjonalnej reprezentacji. Rada Narodowa rozpatruje i zatwierdza 

Konstytucję, ustawy konstytucyjne i inne akty prawne. Zatwierdza również budżet państwa. Wybiera 

określonych przez prawo urzędników, a także kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego Republiki Słowackiej i Prokuratora Generalnego. Władzę wykonawczą na Słowacji 

sprawuje Rząd Republiki Słowackiej. Na jego czele stoi premier, który jest nominowany przez 

prezydenta Słowacji i zwykle jest liderem partii większościowej lub większościowej koalicji po 

wyborach do Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Gabinet powołany przez prezydenta na zalecenie 

premiera musi uzyskać wotum zaufania w Radzie Narodowej. Rząd formułuje i realizuje polityki 

gospodarcze i społeczne, przedstawia wnioski do budżetu państwa, przygotowuje roczny bilans 
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zamknięcia, wydaje rozporządzenia rządowe i dekrety zgodnie z uprawnieniami nadanymi mu przez 

prawo oraz przedstawia propozycje nowych aktów ustawodawczych lub zmian do tych aktów. 

Słowacja posiada administrację terytorialną, która została zrestrukturyzowana w latach 2013-2014 

poprzez tzw. Reformę ESO (skuteczna, niezawodna i otwarta administracja państwowa). Wskutek 

restrukturyzacji utworzono nowe 72 urzędy powiatowe (okresy) i 8 urzędów powiatowych, po jednym 

w siedzibie każdego regionu, zastępując liczne jednostki terytorialne. Słowacja ma dwupoziomowy 

system samorządu terytorialnego, którego autonomię uznano w konstytucji z 1992 roku, a następnie 

w ustawie o autonomii gmin z 1990 roku oraz w ustawie o samorządach wyższych jednostek z 2001 

roku. Ten ostatni stworzył regiony samorządowe, odpowiadające poziomowi lokalnych jednostek 

administracyjnych w UE NUTS 3. Poziom gminy obejmuje miasta (mesta), gminy wiejskie, dzielnice 

miasta w Bratysławie i Koszycach, a także trzy okręgi wojskowe. Statut miasta jest nadawany przez 

parlament gminom, które są centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym świadczącym 

usługi publiczne na rzecz sąsiednich gmin. Mają jednak takie same obowiązki jak inne gminy. Pod 

względem demograficznym, liczba mieszkańców gmin nie jest duża, ponieważ w 85% z nich 

zamieszkuje mniej niż 2 000 mieszkańców. Słowacki system prawny to „kontynentalny” system prawa 

cywilnego z silnymi pozostałościami po komunistycznej kulturze prawnej. Historycznie wpływ na 

ukształtowanie porządku prawnego miało prawo austriackie i niemieckie. Od lat 90 XX wieku, wpływ 

na kształtowanie porządku prawnego ma przyjęcie i wdrażanie prawa Unii Europejskiej. Cechą 

charakterystyczną słowackiego systemu prawnego jest kodyfikacja głównych dziedzin prawa i procedur 

(kodeksy cywilne i karne, kodeksy postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego itp.). System 

źródeł prawnych jest zhierarchizowany, tworząc piramidalną strukturę prawną w ramach systemu 

prawnego i tylko prawo ustawowe (przynajmniej teoretycznie) uznawane jest za źródło prawa. 

Konstytucja zawiera katalog praw podstawowych, podstawowe przepisy dotyczące państwa oraz ramy 

instytucjonalne dla instytucji państwowych. 

 

Tabela 1: Główne wskaźniki makroekonomiczne Słowacji (2015-2019) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

PKB (EUR) 78,7 81 84 88,6 92,3 

PKB / mieszk. (EUR) 23,33 22,75 23,57 n/a n/a 

PKB wzrost 3,8 3,3 3 3,5 3,6 

Stopa bezrobocia 11,5 9,7 8,6 5,4 4,1 

Inflacja -0,3 -0,5 1,4 0,2 0,2 

 

źródło: Slovak National Bank, Euroekonom  
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Słowacka gospodarka jest stosunkowo niewielka, a krajowy PKB stanowi około 1% ogólnego PKB UE 

(Tabela 1). Jednak w ciągu ostatnich 20 lat słowacka gospodarka rozwijała się dynamicznie, osiągając 

w 2007 roku 10% wzrost. W 2019 roku PKB na mieszkańca osiągnęło wysokość 19 500 USD. Rzeczywisty 

PKB na osobę (według standardów zakupu energii) wzrósł z 50% średniej UE do 77% w 2014 roku. Od 

tego czasu nie odnotowano szczególnych postępów. Eksport i bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

były kluczowymi czynnikami silnego wzrostu Słowacji w ostatnich latach. Na Słowacji otwarto kilka 

większych fabryk samochodów, a wraz z elektroniką i produktami chemicznymi eksport stanowi ponad 

80% PKB. Unia Europejska jest zdecydowanie największym rynkiem eksportowym na który skierowane 

jest około 85% eksportu. Inwestorów przyciągnęła relatywnie tania, ale wykwalifikowana siła robocza, 

a także członkostwo w strefie euro (2009) oraz dogodne położenie geograficzne w sercu Europy 

Środkowej. Konwergencja słowackiej gospodarki do średniej UE była w ostatnich latach stabilna przy 

nominalnym wzroście płac, rosnącej wydajności i malejącym bezrobociu. Kwestie potencjalnie 

zagrażające atrakcyjności rynku słowackiego to jednak niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, 

uporczywe problemy z korupcją i niesprawne sądownictwo, a także zbyt powolne przechodzenie na 

gospodarkę opartą na innowacjach. Według badań OECD, obecny model ekonomiczny jest 

niezrównoważony i ulega erozji z powodu rosnących kosztów pracy, braku umiejętności i niedoborowi 

siły roboczej oraz automatyzacji przemysłu (co w segmencie motoryzacyjnym było szczególnie 

głębokie). Według raportów Komisji Europejskiej ciągła konwergencja słowackiej gospodarki będzie 

zależeć przede wszystkim od sukcesu kraju w podnoszeniu konkurencyjności i wydajności. Słabym 

elementem gospodarki jest system edukacji oraz zbyt niskie wydatki na badania i rozwój. W UE 

Słowacja zajmuje ostatnie miejsce pod względem tworzenia wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości. 

 

 

Rynek pracy1 

 

W okresie 10 lat od 2009 do 2018 roku przyrost zatrudnienia w gospodarce Słowacji wyniósł 8%. W 

sektorze usług liczba osób zatrudnionych w tym okresie wzrosła o 12%, w przemyśle o niespełna 5% a 

w rolnictwie liczba zatrudnionych spadła o 31%.  W 2018 roku w sektorze usług było zatrudnionych 

61%, w przemyśle 36,5% a w rolnictwie 2,3%. Największy udział w sektorze usług miały handel (20%), 

administracja publiczna (14,6%), usługi opieki zdrowotnej i socjalnej (12,7%) i edukacja (11,9%).  

 
1 Zestawienie danych statystycznych zatrudnienia i bezrobocia w analizowanych krajach w okresie od 2005 do 2019 roku 
znajduje się w załączniku nr 1 ‘Rynek pracy’. 



                            
Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   
9 

 

 

Poziom zatrudnienia jak i bezrobocia w poszczególnych regionach Słowacji jest znacznie zróżnicowany. 

Na wzrost zatrudnienia ma przede wszystkim wpływ przemysł a największy wzrost nastąpił w kategorii 

wiekowej od 35 do 49 lat i miał miejsce w regionie bratysławskim (zatrudnienie 80,5%), żilińskim na 

północy Słowacji oraz koszyckim w części południowo-wschodniej Słowacji (2018). Branże w których 

wystąpiły największe wzrosty miejsc pracy, to handel, budownictwo, produkcja przemysłowa, 

transport, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. W kategoriach wiekowych od 15 do 24 lat oraz od 

55 do 59 zatrudnienie spadło. Migracje ludności do pracy ze Słowacji odbywają się głównie do Austrii i 

Czech.  

 

W regionie Nitra, który został scharakteryzowany w raporcie poświęconym Słowacji w ramach projektu 

Gospostrateg, średnia stopa bezrobocia wynosiła 3,05% (2018). Najważniejsze sektory przemysłu 

regionu, to przemysł motoryzacyjny, elektryczny, mechaniczny, inżynieryjny (Tlmače), papierniczy 

(Štúrovo) i chemiczny (Tlmače) oraz stoczniowy (Komárno), meblowy (Topolczany), tworzywa sztuczne, 

produkty spożywcze i farmaceutyki. Nitra graniczy z Węgrami i łagodny klimat sprzyja produkcji rolnej, 

głównie kukurydzy, zbóż i wina. Przemysł skoncentrowany jest w parkach przemysłowych Nitra, Zlaté 

Moravce, Vráble i Levice-Geňa. W regionie znajdują się między innymi takie firmy jak Jaguar Land 

Rover, Kia, Matador, Osram, Foxconn, Danfoss, Johnson Controls.  

 

Na poziomie powiatowym wpływ na kształtowanie rynku pracy jest minimalny. Jednak w ramach 

działalności samorządów i urzędów zatrudnienia, działają komisje zajmujące się kształceniem 

zawodowym (dualnym), ale ewentualne wsparcie finansowe pochodzi ze środków centralnych. Takie 

komisje działają w każdym powiecie.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Informacje uzyskane z ankiety opracowanej przez Zespół SGH w projekcie Gospostrateg i przeprowadzonej w jednostce 
samorządowej (załącznik nr 2 SL) 
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2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

 

W zestawieniu założeń strategii rządu słowackiego „Polityka gospodarcza do 2030 r.”, wyniki Słowacji 

w zakresie tworzenia sprawnie działającego otoczenia biznesowego i bodźców do poprawy wyników 

biznesowych w okresie ostatnich dziesięciu lat są niskie. Zarówno w raporcie na temat globalnej 

konkurencyjności z 2018 roku jak i we wskaźniku Doing Business, ranking Słowacji stale pogarsza się, 

co praktycznie uniemożliwia osiągnięcie celów dotyczących zwiększenia konkurencyjności. Inwestorzy 

wskazują na brak wykwalifikowanej siły roboczej, korupcję, nieuczciwe praktyki w zakresie zamówień 

publicznych i wykorzystywania funduszy UE, niską skuteczność stosowania prawa i niewystarczające 

wsparcie badań i rozwoju (R&D). W europejskich rankingach innowacyjności, Słowacja wraz z innymi 

krajami V4 jest stale określana jako „umiarkowany innowator”. Podsumowując, badania i rozwój w 

biznesie pozostają jednymi z najniższych w UE i koncentrują się na produkcji średnich technologii i 

jedynie w obszarach zdominowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. W zaleceniach Komisji 

Europejskiej przedstawionych w 2019 roku dla Słowacji sugeruje się skupienie między innymi na 

„badaniach i innowacjach oraz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem 

różnic regionalnych”. 

 

Ekosystem wsparcia biznesu i przedsiębiorczości na Słowacji jest mało skuteczny. Dzieje się tak 

pomimo faktu, że to właśnie MŚP w znacznym stopniu przyczyniają się do ogólnego zatrudnienia i 

stanowią 99,9% wszystkich firm w kraju. Łącznie generują 72,7% całkowitego zatrudnienia (2019). 

Jednocześnie ich udział w tworzeniu wartości dodanej wyniósł 55,1%, co jest wynikiem niższym od 

średniej UE. Wskazuje to na dużą różnicę wydajności między MŚP a dużymi firmami, przy czym MŚP są 

znacznie mniej produktywne pod względem wartości dodanej na zatrudnionego. W 2018 roku średnia 

roczna wydajność MŚP wynosiła około 18 300 EUR na osobę, czyli znacznie poniżej średniej UE 

wynoszącej 44 600 EUR na osobę. 

 

W 2018 r. na Słowacji istniało ogółem 474 708 MŚP, co stanowi 99,9% wszystkich przedsiębiorstw. 

Udział mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników stanowił aż 97,2% i był wyższy 

od średniej dla pozostałych krajów UE (93%). Z drugiej strony, przedsiębiorstwa sklasyfikowane jako 

małe, zatrudniające więcej niż 10 i mniej niż 50 osób, stanowią tylko 2,2% wszystkich firm. Jest to 

znacznie mniej niż średnia UE (5,9%). Istnieje około 2 250 średnich firm zatrudniających powyżej 50 
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pracowników i osiągających obroty poniżej 50 mln EUR. Odpowiada to 0,5% wszystkich firm słowackich 

i jest również niższe niż średnia UE (0,9%). (Tabela 2) 

 

Table 2. Liczba przedsiębiorstw oraz zatrudnienie w poszczególnych klasach MŚP (2019) 

 

 

źródło: 2019 SBA Fact Sheet (EC) 

 

Słowackie MŚP zatrudniają ponad 70% pracowników. Sektory gospodarki w których zaangażowanie 

MŚP jest największe, to produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna. Siłą napędową sektora 

produkcyjnego jest produkcja pojazdów silnikowych i podwykonawstwa, dla takich sektorów jak 

produkcja metalowa i produkcja sprzętu elektrycznego. Łącznie sektory produkcji oraz hurtowy i 

detaliczny przyczyniają się do generowania około połowy całkowitych przychodów oraz połowy 

całkowitego zatrudnienia MŚP. W latach od 2014 do 2018 przychody wygenerowane przez sektor MŚP 

oraz zatrudnienie wzrosły w sektorze budowlanym, gdzie wzrost stanowił odpowiednio 55,8% i 11,7%, 

z czego największy wzrost o 24,4% odnotowany został w latach 2017 i 2018. Realizacja i uruchomienie 

szeregu dużych projektów budowlanych, takich jak fabryka Jaguar Land Rover, obwodnica Bratysławy 

i rozwój mieszkalnictwa, pomogły w rozwoju tego sektora. Rośnie także sektor ICT, którego wzrost 

nastąpił w szczególności w latach od 2013 do 2017. Wartość dodana MŚP wzrosła o 19,4%, a 

zatrudnienie o 37,1%. 

 

W okresie od 2008 do 2018 roku, udział MŚP w PKB nie zmienił się znacząco. Niewielki wzrost 

mikroprzedsiębiorstw zauważyć można było w 2010 roku, jednak udział małych przedsiębiorstw spadł 

z 5,5% do 2,1%, co było skutkiem kryzysu gospodarczego w latach 2008–2010. Po 2010 roku liczba 

małych przedsiębiorstw pozostała względnie stabilna. W kategorii średnich przedsiębiorstw w latach 

2008–2018 nie odnotowano istotnych zmian w ich liczbie. (Rysunek 1) 

 

 

Mikro  1 - 9 461 961 97,20% 93,00% 706 361 43,40% 29,70% 9,90 25,00% 20,80%

Małe 10 - 49 10 492 2,20% 5,90% 227 929 14,00% 20,10% 5,20 13,20% 17,60%

Średnie 50 - 249 2 255 0,50% 0,90% 249 446 15,30% 16,80% 6,70 16,90% 18,00%

MŚP Total 474 708 99,80% 99,80% 1 183 736 72,70% 66,60% 21,80 55,10% 56,40%

od 250 521 0,10% 0,20% 443 638 27,30% 33,40% 17,70 44,90% 43,60%

TOTAL 475 229 1 627 374 39,50

SŁOWACJA EU28

 SŁOWACJA 

Obroty EUR 

mld

SŁOWACJA EU28Klasa

Ilość 

przedsiębiorstw 

SŁOWACJA

SŁOWACJA EU28
Zatrudnienie 

SŁOWACJA
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Rysunek 1. Udział poszczególnych klas MŚP w strukturze rynku w ujęciu historycznym  

 

źródło: Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2018 

 

W ujęciu geograficznym, najwięcej przedsiębiorstw MŚP jako osób prawnych, zostało 

zarejestrowanych w regionie bratysławskim i ich liczba wynosiła 77 259, co stanowi 33,7% wszystkich 

przedsiębiorstw (podmiotów prawnych). Drugim największym regionem jest Nitra i ich liczba wynosiła 

24 405, co stanowi 10,6% wszystkich MŚP, a następnie w Żylinie (10,4%), w Koszycach (10,3%) oraz w 

regionach Preszowa, Trnawy, Trenczyna i Bańskiej Bystrzycy (poniżej 10%). (Tabela 3) 

 

Tabela 3. Liczba przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Słowacji (2018) 

 

 

źródło: Slovak statistical office 

 

Widoczne jest znaczne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym, czego odbiciem 

jest nieproporcjonalna liczba przedsiębiorstw w regionie Bratysławy, ale również wskaźniki rozwoju i  

dochodów gospodarstw domowych. Według OECD Słowacja jest krajem UE o największych różnicach 

regionalnych, które miały największy wzrost w okresie ostatnich 20 lat 3. 

 
3 http://www.sbagency.sk/sites/default/files/analyza_podnikatelskeho_prostredia_v_regionoch_sr_final1.pdf 

Przedsiębiorcy Wolne zawody Rolnicy Mikro Małe Średnie Duże

Bratysława 40 549 4 616 152 73 022 3 342 895 225 122 576 122 081

Trnava 32 192 2 128 430 18 862 1 299 273 60 55 184 55 245

Trenczyn 32 573 2 196 228 16 381 1 325 303 91 53 006 53 097

Nitra 40 000 2 626 693 22 561 1 498 346 65 67 724 67 789

Żylina 49 629 2 604 464 21 939 1 587 329 75 76 552 76 627

Bańska Bystrzyca 31 441 2 844 727 19 406 1 179 252 52 55 849 55 901

Preszów 47 858 2 728 467 19 343 1 468 284 56 72 148 72 204

Koszyce 29 718 2 982 532 21 948 1 364 258 55 56 802 56 857

RAZEM 303 960 22 724 3 693 213 462 13 062 2 940 679 559 841 559 801

Liczba przedsiębiorstw (osoby prawne)
MŚP RazemRegion

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne)

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/analyza_podnikatelskeho_prostredia_v_regionoch_sr_final1.pdf
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2.1 Benchmark wskaźników 

 

Porównanie SBA opiera się na ośmiu różnych wskaźnikach. Tym, który jest szczególnie istotny dla tego 

badania jest wskaźnik „sprawności administracji”. Inne istotne wskaźniki, to wskaźniki ‘drugiej szansy’, 

‘umiejętności i innowacji’, ‘środowiska’ i ‘dostępu do finansowania’. Lista wszystkich wskaźników jest 

pokazana na rysunku 2. Program SBA stwarza możliwość monitorowania poziomu przedsiębiorczości 

od 2008 roku. Analiza jej rozwoju w ujęciu historycznym wskazuje duże zróżnicowanie w procesie 

zwiększania poziomu wskaźników. W przypadku ‘dostępu do finansowania’ i ‘rynku wewnętrznego’ 

wyniki były powyżej średniej, a w przypadku pozostałych wykazywały wartości średnie, albo znacznie 

poniżej średniej (‘sprawność administracji’ i ‘internacjonalizacja’), szczególnie w kontekście oceny 

wskaźnika ‘sprawności administracji’ dla wdrażania administracji elektronicznej. 

 

W okresie od 2008 do 2018 roku, niektóre wskaźniki uległy poprawie, co miało swoje odbicie we 

wzroście zatrudnienia w segmencie MŚP o 3,5%  w okresie 2014 -2015. Ten pozytywny rozwój mógł 

być efektem ubocznym wzrostu gospodarczego, jakiego doświadczyła Słowacja w tych latach. W 

kolejnych latach roczny wzrost PKB wynosił 3,5% rocznie (2015-2019). Nie można wykluczyć, że 

poprawa wskaźników jest również w części konsekwencją aktywnej  i ukierunkowanej polityki rządu. 

W latach od 2008 do 2018 zaprojektowano i zrealizowano kilka inicjatyw mających na celu poprawę 

otoczenia biznesu. W 2015 roku Słowackie Ministerstwo Gospodarki odpowiedzialne za program 

działań MŚP przeprowadziło analizę działań rządu i ich wpływu na MŚP z której wynika, że 

przedstawiciele MŚP pozytywnie ocenili szereg zmian legislacyjnych i podatkowych4. Na przykład 

zmieniono ustawę o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów, dzięki której dostęp do tego 

rodzaju rozstrzygania sporów jest łatwiejszy a decyzje podejmowane w trakcie procesu są traktowane 

na równi z rozstrzygnięciami sądowymi. Dzięki zmianom w ustawodawstwie wprowadzono 

elektroniczną wymianę dokumentów, dzięki czemu usprawniono komunikację między 

przedsiębiorstwami a rządem. Niektóre podatki zostały uproszczone, a sprawozdawczość ułatwiona. 

Szczególnie pozytywną cechą było wprowadzenie możliwości odliczenia podatku w wysokości 25% dla 

firm prowadzących badania i inwestujących w infrastrukturę badawczą. Rząd wsparł również 

finansowo kilka inicjatyw, polegających na zwiększeniu poziomu współfinansowania w ramach 

 
4 http://www.sbagency.sk/sites/default/files/sprava_o_stave_msp2014.pdf 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/sprava_o_stave_msp2014.pdf
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środków UE. W 2012 roku rząd przeznaczył dodatkowo 225 mln EUR na zachęty dla MŚP do 

zatrudniania młodych ludzi. Z kolei w latach 2013 i 2014 rząd przeznaczył około 9 mln EUR na 

stymulowanie samozatrudnienia osób bezrobotnych, pokrywając wydatki na rozpoczęcie działalności. 

Przyjęto również szereg inicjatyw miękkich, takich jak na przykład program „Propozycja rządu Słowacji 

dotycząca poprawy otoczenia biznesu”, którego celem było zobowiązanie do podjęcia działań 

wspierających budowanie otoczenia biznesowego poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i 

regularne monitorowanie osiągnięć w formie rocznych sprawozdań. Podobnie w 2013 roku, rząd 

przyjął strategię rozwoju przemysłu kreatywnego, a w 2014 roku zatwierdził koncepcję wspierania 

drobnych rolników. Jednak w wielu kluczowych obszarach rząd kierowany przez lewicowo-

populistyczną partię SMER nie podjął żadnych konkretnych działań (2012–2016). Wiele inicjatyw 

wprowadzonych w tym czasie przyniosło negatywny skutek dla MŚP, taki jak na przykład wprowadzona 

w 2014 roku specjalna „licencja podatkowa”, czyli nowy podatek w wysokości od 480 do 2880 EUR w 

zależności od obrotu, a kwartalne przedpłaty podatku VAT zaczęły obowiązywać wszystkie firmy, 

których roczny poziom podatku wynosi 2500 EUR. 

 

Z powodu dość słabego zaangażowania rządu do wspierania MŚP oraz wsparcia otoczenia biznesu,  

wskaźnik SBA nie poprawił się znacząco we wskazanym okresie. Z raportu SBA z 2017 roku wynika, że 

słowacki profil SBA jest dość zróżnicowany i łączy obszary w których odzwierciedlone są skuteczne 

działania, na przykład w obszarze ‘dostępu do finansowania’ i ‘środowiska’ oraz brak wyraźnych 

postępów w takich obszarach jak ‘druga szansa’, ‘sprawna administracja’, ‘umiejętności i innowacje’ 

oraz ‘internacjonalizacja’. Dlatego zaleceniem dla rządu słowackiego było przyjęcie kompleksowego 

planu dotyczącego zmniejszanie barier administracyjnych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw5. W 

wyniku tego rząd słowacki w 2017 roku przyjął program „Propozycje działań mających na celu poprawę 

otoczenia biznesu”, który określał obszary na których miał koncentrować się w swoich działaniach w 

pierwszej kolejności i dotyczyły zmniejszania obciążeń administracyjnych związanych z ubezpieczeniem 

społecznym i zdrowotnym, uproszczeniem w procedurach zatrudniania cudzoziemców oraz procesu 

wydawania pozwoleń na budowę itp..6 Wdrożenie dokumentu przeprowadzono w okresie od 2017 do 

2019 roku za pośrednictwem szeregu pakietów antybiurokratycznych7. Pierwszy taki pakiet został 

uruchomiony w 2017 roku i składał się z 35 zadań podzielonych na pięć grup, takich jak zatrudnienie, 

usługi publiczne, wzrost konkurencyjności, podatki i wsparcie dla przedsiębiorstw. Kolejne pakiety 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(15)&from=EN 
6https://lekom.sk/files/Pripomienkove_konania/J8G_Navrh_na_zlepsenie_podnikatelskeho_prostredia  
7 https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/opatrenia-na-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(15)&from=EN
https://lekom.sk/files/Pripomienkove_konania/J8G_Navrh_na_zlepsenie_podnikatelskeho_prostredia
https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/opatrenia-na-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia
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ukazały się w 2018 roku i zawierały 23 zadania, a w 2019 roku kolejne 36 zadań. W połowie 2019 roku 

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło przygotowywanie czwartego pakietu, jednak prawdopodobnie z 

powodu wyborów parlamentarnych w 2020 roku, nie przedstawiono żadnych nowych zadań. Chociaż 

przyjęcie pakietów jest z pewnością krokiem we właściwym kierunku, a niektóre z proponowanych 

środków wywarły rzeczywisty pozytywny wpływ, taki jak na przykład uproszczenie procedur rejestracji 

obywateli państw trzecich i uproszczenie zgłaszania, to wiele z nich pozostało na papierze. Jest to 

podstawowa przyczyna, dla której najnowszy raport SBA pozostaje krytyczny wobec postępów Słowacji 

w zakresie znacznej części wskaźników. W sprawozdaniu SBA z 2019 roku stwierdzono, że Słowacja 

osiąga wyniki poniżej średniej UE w 5 z 10 obszarów SBA i są to ‘przedsiębiorczość’, ‘umiejętności i 

innowacje’, ‘internacjonalizacja’, ‘druga szansa’ i ‘sprawna administracja’. Jednocześnie kraj ten należy 

do najsłabszych w UE pod względem ‘sprawnej administracji’, a wskaźniki w zakresie ‘pomocy państwa 

i zamówień publicznych’, ‘dostępu do finansowania’ i ‘środowiska’ są podobne do średniej wskaźników 

dla krajów UE oraz są wyższe w obszarze ‘jednolitego rynku’. (Rysunek 2) 

 

Rysunek 2. Wskaźniki SBA dla Słowacji (2019) 

 

 

1. Przedsiębiorczość / Entrepreneuship 
2. Druga szansa / Second chance 
3. Sprawna administracja / Responsive administration 
4. Pomoc państwa i zamówienia publiczne /  
    State aid and public procurement 
5. Dostęp do środków finansowych / Access to finance 
6. Integracja z rynkiem europejskim / Single market 
7. Umiejętności i innowacje / Skills & innovation 
8. Środowisko / Environment 
9. Internacjonalizacja / nternationalization 

 

 

 

 

źródło: SBA Report – Slovakia 2019 

 

W innych raportach porównawczych wskaźniki Słowacji również nie są wysokie. Relatywnie pozytywny 

wynik uzyskano w raporcie Doing Business 2020 (DB) wydawanym przez Bank Światowy i mierzącym 

wyniki w 12 obszarach regulacyjnych dotyczących biznesu. Na 100 punktów Słowacja osiągnęła wynik 

75,6 i zajęła 45 pozycję, co oznacza spadek o trzy punkty w porównaniu do roku poprzedniego i 

znajduje się za Czechami i Polską. Najniższy wynik uzyskano we wskaźnikach ‘ochrona inwestorów 

mniejszościowych’ (56), ‘procedury uzyskania pozwolenia na budowę (59,4), ‘procedury związane z 
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niewypłacalnością’ (65) i ‘egzekwowanie umów’ (66,1). Najlepszy wynik uzyskano we wskaźniku 

‘handlu międzynarodowego’ (100) i ‘rejestrację nieruchomości’ (90,2). 

 

W rankingu Global Entrepreneurship Index (GEI) Słowacja zajmuje 41 miejsce za Czechami, Węgrami i 

Polską. Na 100 maksymalnych punktów Słowacja uzyskała wynik 42,6. W rankingach Global Innovation 

Index 2019 Słowacja radzi sobie nieco lepiej niż Polska, ale 42,5 punktu to nadal dość niski wynik. W 

Europejskim Rankingu Innowacji Komisji Europejskiej w 2019 roku Słowacja uzyskała 63,5 punktu, 

podczas gdy średnia UE wyniosła 69,1 punktu. W swoim raporcie zawierającym zalecenia dla 

poszczególnych krajów dotyczące badań i innowacji Komisja stwierdziła, że „duże obciążenia 

administracyjne i regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na inwestycje i innowacje, zwłaszcza w 

przypadku małych i średnich przedsiębiorstw”. Ponadto stwierdziła, że „pomimo wysiłków rządowych 

obciążenie administracyjne nie zostało wystarczająco zmniejszone, a słowackie otoczenie biznesowe 

traci pozycję w porównaniach międzynarodowych. Jakość prawodawstwa i brak przewidywalności 

budzą obawy przedsiębiorstw ” 8. 

 

Regionalny ranking innowacji (RIS) jest rozszerzeniem europejskiego rankingu innowacji, podejmujący 

ocenę wyników innowacyjnych regionów europejskich na podstawie ograniczonej do 18 z 27 

wskaźników. Obejmuje 238 regiony w 23 krajach UE oraz w Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Ranking 

zawiera bardziej szczegółowy podział grup wyników z danymi kontekstowymi, które można 

wykorzystać do analizy i porównania różnic strukturalnych w strukturze gospodarczej, biznesowej i 

społeczno-demograficznej między regionami. Porównując regiony słowackie, region bratysławski jest 

oczywistym liderem zasadniczo we wszystkich wskaźnikach i osiąga co najmniej dwa razy wyższe 

wartości niż inne regiony. Jedynie wskaźnik ‘MŚP wprowadzające innowacje na miejscu’ dla tego 

regionu jest porównywalny z innymi regionami. Wszystkie słowackie regiony są oznaczone jako 

„umiarkowani innowatorzy” 9. 

 

Sytuację tę potwierdza Regionalny Indeks Przedsiębiorczości i Rozwoju REDI, który dotyczy istnienia i 

wydajności ekosystemów przedsiębiorców na poziomie regionalnym w różnych krajach europejskich. 

Według raportu, cztery słowackie regiony NUTS2 wykazują jednocześnie istotne różnice i 

podobieństwa. Jeśli chodzi o ogólny ranking, region bratysławski uzyskał wynik 44,0 REDI i lokuje się 

pomiędzy Lizboną a Szlezwikiem-Holsztynem, a pozostałe trzy słowackie regiony osiągają wyniki od 

 
8 https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/2019_CSRs%20and%20Recitals%20RI.pdf 
9 https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html#d 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/2019_CSRs%20and%20Recitals%20RI.pdf
https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html#d
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25,8 do 24,5 i plasują się między niektórymi regionami Włoch i Węgier10. Jednak Bratysława nie zawsze 

jest regionem o najlepszych wynikach. W stosunkowo niedawnym raporcie poświęconym porównaniu 

regionów Europy Środkowej, opracowanym przez zespół DB, Bratysława dość słabo wypada w 

wskaźnikach łatwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej jest łatwiejsze w Preszowie lub Żylinie, gdzie uzyskanie formularza zaległości 

podatkowych i rejestracji podatku VAT zajmuje osiem dni i jest o tydzień krótsze niż w Bratysławie. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest szybsze w Preszowie, gdzie usprawniono proces uzyskiwania 

pozwoleń na lokalizację i budowę i skrócono oczekiwanie na uzyskanie dostępu do wody i kanalizacji.  

 

Żylina prowadzi również w tempie uzyskania dostępu do sieci energii elektrycznej. Trnava wyróżnia się 

skutecznością w procedurach rejestracji nieruchomości, gdzie proces trwa niecały tydzień i jest trzy 

razy szybszy niż w Bratysławie lub Preszowie. Z kolei Sąd Rejonowy w Koszycach najszybciej spośród 

wymienionych regionów rozpatruje sprawy11.  

 

 

2.2 Organizacje wspierające przedsiębiorców 

 

Istnieją dwa główne typy organizacji, które zapewniają wsparcie dla przedsiębiorców. Pierwsza duża 

grupa składa się ze stowarzyszeń, które zrzeszają się na zasadzie dobrowolności i mają mniej lub 

bardziej sformalizowane członkostwo. Druga grupa to wyspecjalizowane organizacje utworzone przez 

państwo, których zadaniem jest w szczególności wspieranie przedsiębiorstw. Poniżej zostaną 

przedstawione niektóre przykłady takich organizacji. 

 

Najważniejsze i najbardziej znane organizacje to Federacja Związków Pracodawców (AZZZ) i Krajowy 

Związek Pracodawców (RÚZ). Obie są organizacjami parasolowymi, które jednoczą pracodawców i 

biorą udział w trójstronnych konsultacjach na szczeblu krajowym i są uważane za partnera dla rządu, 

gdy omawiane są najważniejsze reformy lub inicjatywy. Wśród innych większych stowarzyszeń o 

znaczącym wpływie jest Klub 500, zrzeszający największe 500 firm na Słowacji lub Stowarzyszenie 

Przemysłowych Związków Zawodowych. Istnieje też kilka innych organizacji branżowych. Najbardziej 

aktywne są Słowackie Stowarzyszenie Informatyczne lub Stowarzyszenie Agencji Marketingu 

Cyfrowego. 

 
10https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/regional_entrepreneurship_development_index.pdf 
11 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report-ENG.PDF 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/regional_entrepreneurship_development_index.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report-ENG.PDF
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Na Słowacji izby handlowe bardzo aktywnie zbliżają pracodawców. Głównym organem publicznym 

reprezentującym słowacki biznes jest Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa (SOPK). Poprzez swoje 

oddziały regionalne SOPK współpracuje z władzami krajowymi i regionalnymi, związkami i 

stowarzyszeniami branżowymi w celu promowania korzystnych warunków pracy i środowiska dla 

słowackich przedsiębiorstw. Amerykańska Izba Handlowa (AmCham) na Słowacji to kolejna bardzo 

aktywna izba zrzeszająca około 330 międzynarodowych i lokalnych firm. Nie jednoczy wyłącznie firm z 

kapitałem amerykańskim, ale akceptuje również firmy słowackie i zapewnia dość niezależną platformę 

dla krytycznych poglądów lub poglądów przeciwnych parlamentowi. Istnieje również bardziej 

konserwatywna Niemiecko - Słowacka Izba Przemysłowa, reprezentująca głównie firmy z kapitałem 

niemieckim. 

 

Mniejsze firmy są reprezentowane przez Słowackie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (ZPS). 

Stowarzyszenie ZPS koncentruje się na kwestiach związanych z rozwojem otoczenia biznesowego, 

koncentrując się w szczególności na MŚP. Istnieje również Słowackie Stowarzyszenie MŚP i 

przedsiębiorców samozatrudnionych, ale nie jest ono szczególnie aktywne. Stowarzyszenie Młodych 

Przedsiębiorców zrzesza przedsiębiorców w wieku poniżej 40 lat, a Słowackie Stowarzyszenie 

Franczyzowe jest platformą do nawiązywania kontaktów i wymiany najlepszych praktyk poprzez 

seminaria, warsztaty i dyskusje dla początkujących lub aktywnych przedsiębiorców we franczyzie. 

Stowarzyszeń regionalnych nie ma zbyt wiele. Najbardziej znanym klastrem regionalnym jest platforma 

dla firm ICT, działająca pod nazwą Koszycka Dolina IT w Koszycach, której celem jest promowanie 

edukacji, transferu technologii i wzmocnienia badań w regionie. 

 

 

2.3 Formy prawne i organizacyjne działalności gospodarczej 

 

Przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne formy prawne. Na Słowacji działalność gospodarcza może 

być prowadzona przez osobę fizyczną - przedsiębiorcę lub osobę prawną - firmę. Przedsiębiorców jako 

osoby fizyczny dzieli się na trzy podkategorie prawne, tj. przedsiębiorców, wolne zawody (w tym 

artyści, prawnicy itp.) oraz samodzielni drobni rolnicy. W 2018 roku osoby fizyczne - przedsiębiorcy 

stanowili prawie dwie trzecie (59%) wszystkich aktywnych małych i średnich przedsiębiorców. 

Najpopularniejszą formą spółek prawnych w segmencie MŚP jest forma spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Spoločnosť s Ručením Obmedzeným, SRO), których liczba w 2018 roku stanowiła 
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91,6% wszystkich MŚP. Drugą co do wielkości grupą (2,6%) są spółki „zagraniczne”, ze statusem osób 

prawnych z siedzibą za granicą. Udział spółek akcyjnych w 2018 roku wyniósł 2,2%. Tylko 0,6% 

wszystkich aktywnych MŚP jako osób prawnych, prowadziło działalność gospodarczą w ramach 

spółdzielni. (Tabela 3) 

 

 

2.4 Formy wsparcia finansowego dla MŚP 

 

System wsparcia dla MŚP w Republice Słowackiej jest zróżnicowany pod względem podmiotów 

zaangażowanych w system wsparcia. Rolą władz krajowych jest w szczególności kształtowanie polityki 

i gromadzenie funduszy na poziomie krajowym lub unijnym. Główna odpowiedzialność za 

formułowanie polityki i architektury systemu wsparcia spoczywa na słowackim Ministerstwie 

Gospodarki (MG), a także Słowackim Banku Gwarancji i Rozwoju (SGDB) oraz Słowackiej Agencji 

Biznesu (SBA). Ramy prawne dotyczące wsparcia dla MŚP określa ustawa z 2016 roku, dotycząca 

wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, która reguluje kompetencje Ministerstwa Środowiska, 

określa obszary i formy wsparcia zgodnie z zasadami Small Business Act12. Zgodnie z ustawą 

Ministerstwo Gospodarki może w ramach swoich kompetencji, wspierać następujące działania: 

 

• zakładanie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 

• rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 

• tworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie istniejących miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, 

małych i średnich przedsiębiorstwach, 

• zwiększenie konkurencyjności MŚP i wzmocnienie ich pozycji na rynku wewnętrznym 

• projekty realizowane przez stowarzyszenie wspierające MŚP 

• zachowanie i rozwój tradycyjnych gałęzi przemysłu, rzemiosła, tradycyjnych dzieł sztuki, 

• zakładanie i rozwój spółek obowiązkowo tworzących kapitał zakładowy zgodnie ze słowackim 

ustawodawstwem, które nie zostały utworzone przez ponad 36 miesięcy, są kontrolowane przez osoby 

fizyczne, które są ich założycielami i które są uważane za innowacyjne 

• badania i rozwój, z wyjątkiem pomocy udzielanej na podstawie specjalnych przepisów, 

• innowacje produktowe, usługowe i procesowe, 

• poprawa warunków działania dla otoczenia biznesowego. 

 
12 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-290 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-290
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Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnego wkładu finansowego, subwencji i innych 

mechanizmów finansowych na podstawie specjalnego rozporządzenia lub w formie pośredniej, takiej 

jak wsparcie informacyjne i porady związane z rozwojem biznesu, edukacja w zakresie 

przedsiębiorczości, kupon wspierający, organizowanie i promowanie udziału w stażach, konkursach, 

wystawach i innych wydarzeniach związanych z promocją biznesu, ukierunkowane wzmocnienie 

potencjału MŚP, pozwalające na zwiększanie skuteczności działalności, długoterminowe profesjonalne 

doradztwo i szkolenia zawodowe, mające na celu doskonalenie umiejętności przedsiębiorczych i 

rozwój zawodowy. Wsparcie finansowe realizowane jest głównie poprzez pożyczki, mikropożyczki, 

kapitał wysokiego ryzyka, korzystanie z gwarancji oraz poprzez bezzwrotną pomoc finansową. 

Słowacka Agencja Biznesu SBA, której założycielem jest Ministerstwo Gospodarki, Słowackie 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Słowackie Stowarzyszenie Handlu, zapewnia wsparcie MŚP na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Oprócz SBA wsparcie zapewnia także SGDB i Słowacka 

Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO). Agencja SBA wdraża program mikropożyczek, którego 

celem jest udostępnienie zasobów kredytowych mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom i 

przedsiębiorstwom typu startup. W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 

mikropożyczkę na korzystnych warunkach. Celem tego programu jest umożliwienie rozwoju małych 

firm, zwiększenie wskaźnika przeżycia małych firm poprzez udostępnienie zasobów kredytowych na 

korzystnych warunkach. Mikropożyczka może być przeznaczona na nabycie ruchomości i 

nieruchomości, przebudowę pomieszczeń operacyjnych a także na zakup towarów lub usług. Wysokość 

mikropożyczki wynosi od 2 500 EUR do 50 000 EUR, a okres spłaty pożyczki wynosi od 6 miesięcy do 4 

lat. Poprzez National Holding Fund, który jest spółką zależną od SBA, zapewnia również kapitał 

podwyższonego ryzyka w celu wspierania projektów biznesowych ukierunkowanych na wzrost. SBA 

zarządza takimi funduszami jak Słowacki Fundusz Rozwoju, Fundusz Innowacji i Technologii i Słowacki 

Fundusz Kapitału Wzrostu. 

 

Od 2004 roku znaczący wkład do słowackiego budżetu mają fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 

W okresie programowania 2014–2020 dla Słowacji przeznaczono 15,3 mld EUR z czego na wsparcie 

konkurencyjności MŚP rząd przeznaczył 1,54 mld EUR. Kwota ta jest rozłożona na kilka programów 

operacyjnych z których najważniejszymi są badania i innowacje (2,2 mld EUR), jakość środowiska (1,8 

mld EUR), zintegrowana infrastruktura (2,3 mld EUR) oraz zintegrowane regionalne programy 

operacyjne (1,7 mld EUR). 
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W latach 2014–2020 część środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (około 3% 

z każdego programu operacyjnego), wdrażana jest przez słowacki Holding Holding (SIH), spółkę zależną 

SGDB. Wdrażane są instrumenty finansowe w postaci różnych produktów finansowych, takich jak 

pożyczki, gwarancje, zastrzyki kapitałowe i inne produkty. Instrumenty finansowe wdrażane za 

pośrednictwem SIH mają formę zwrotną. Dla każdego obszaru inwestycyjnego opracowano 

dostosowany instrument finansowy. Misją SIH jest poprawa dostępu do finansowania dla projektów i 

firm, w tym MŚP, działających w obszarach infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, 

gospodarki odpadami lub ekonomii społecznej. 

 

Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, że rząd słowacki jest nadmiernie uzależniony od 

finansowania UE i że wydatki publiczne w obszarach krytycznych są bardzo niskie. Na przykład 39% 

krajowych inwestycji w badania i rozwój opiera się na zagranicznych źródłach finansowania, zwłaszcza 

funduszach UE13. Z kwoty 686,8 mln EUR przydzielonych w 2018 roku na wsparcie dla MŚP aż 35% 

stanowi wkład z funduszy UE14. Problem najprawdopodobniej nasili się, ponieważ ilość dostępnych 

środków będzie niższa w nowym okresie programowania 2021-2027. Komisja Europejska 

zaproponowała zmniejszenie Funduszu Spójności UE o 38% z 68,7 mld EUR do 41,3 mld EUR. W związku 

z tym łączny przydział dla Słowacji na nowy okres programowania spadł z 15,3 do 13,3 mld EUR15. 

Jednocześnie skuteczność wykorzystania przez Słowację europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych jest prawdopodobnie najniższa w UE. W lutym 2020 roku, kiedy okres programowania 

2014–2020 dobiega końca, z całkowitej kwoty 15,3 mld EUR wykorzystano zaledwie 5 mld EUR. 

 

Środki publiczne nie są jedynym źródłem finansowania MŚP. Większość dużych banków komercyjnych 

działających na Słowacji, takich jak VÚB, a.s., ČSOB, a.s, Tatrabanka, a.s., Slovenská sporiteľna, a.s., 

oferują produkty specjalnie dostosowane do potrzeb MŚP. Oprócz standardowych form finansowania 

potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych w postaci pożyczek (kredytów lub kredytu w rachunku 

bieżącym) lub leasingu, niektóre banki oferują również usługi faktoringu (zakup wierzytelności 

krótkoterminowych). Istnieją również specjalne produkty oferowane dla drobnych rolników. 

Przykładem jest pożyczka pomostowa dla rolników oferowana przez bank VÚB. Pożyczka pomostowa 

służy do zlikwidowania okresu między potrzebą finansowania kosztów a wypłatą dotacji z Rolniczej 

Agencji Płatniczej (państwowej agencji zarządzającej dotacjami rolnymi). Banki komercyjne często 

 
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC1024&from=EN 
14 http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ae_startups_sba_2019_fin.pdf 
15 https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rcr_cohesion/rcr_cohesion_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC1024&from=EN
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ae_startups_sba_2019_fin.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rcr_cohesion/rcr_cohesion_en.pdf
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współpracują z instytucjami publicznymi, a dostępne fundusze publiczne mogą być przez nie 

przekazywane do przedsiębiorstw. Na przykład Slovenská sporiteľna, a.s., oferuje preferencyjne 

pożyczki na finansowanie badań, rozwoju i innowacji dla MŚP dzięki współpracy z Narodowym 

Funduszem Rozwoju II. Przedsiębiorstwa MŚP mogą pożyczyć od 938 000 EUR do 1,875 miliona EUR. 

Pożyczka w EUR posiada obniżoną stopę procentową i wynosi mniej niż połowa zwykłej komercyjnej 

stopy kredytu. Posiada ponadto minimalne zabezpieczenie i można uzyskać ochronę kredytu do 80%. 

Narodowy Fundusz Rozwoju jest zarządzany przez SIH i może oferować bezpośrednie inwestycje typu 

venture capital w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Infrastruktury. 

 

Warto również wspomnieć o inicjatywach prywatnych i półprywatnych, które oferują finansowanie dla 

określonego rodzaju MŚP. Najczęstszym rodzajem takich prywatnych firm są spółki typu venture 

capital i finansowanie społecznościowe. Tego rodzaju firmy współpracują prawie wyłącznie ze 

startupami i / lub szybko rozwijającymi się firmami, które opracowują innowacyjne produkty lub usługi. 

Do takich firm należą na przykład Junior Chamber International – Słowacja, która jest skierowana 

głównie do młodych przedsiębiorców, platforma dopasowywania i finansowania społecznościowego 

Startlab, stowarzyszenie przedsiębiorców koncentrujące się na biznesie cyfrowym, identyfikujące i 

sponsorujące udane start-upy pod nazwą 42 Anioły, słowacki oddział sieci oferujący doradztwo 

strategiczne dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up Civitta Slovakia. Ponadto, Menedżer Funduszu 

Limerock, wspierający finansowo kapitałem początkowym w formie kapitału własnego dla 

przedsiębiorstw rozpoczynających działalność naukową, pierwsza słowacka spółka venture capital 

Neulogy Ventures, spółka venture capital dużej słowackiej grupy finansowej, oferująca kapitał 

początkowy do 500 000 EUR na projekt pod nazwą J&T Ventures, następnie fundusz inwestycyjny 

Crowdberry zarządzający również funduszami UE oraz Enterprise Investors, będąca najstarszą i 

największą firmą zarządzającą funduszami i kapitałem podwyższonego ryzyka w kilku Krajach Europy 

Środkowej i Wschodniej16. 

 

 

Fundusze gwarancyjne 

 

Gwarancje bankowe są również oferowane przez większość banków komercyjnych, jednak zwykle 

koncentrują się na większych przedsiębiorstwach z pewną historią. Bankowe produkty gwarancyjne 

 
16 http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ae_startups_sba_2019_fin.pdf 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/ae_startups_sba_2019_fin.pdf
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dostosowane do potrzeb MŚP oferuje Słowacki Bank Gwarancji i Rozwoju (SGDB), która jest spółką w 

100% zależną od Ministerstwa Finansów. Oprócz gwarancji bankowych, SGDB udziela również 

pożyczek MŚP i zapewnia bezzwrotne finansowanie. Szczególną formę gwarancji bankowej oferuje 

również państwowy bank EXIMBANKA SR, którego celem jest wspieranie firm w ich ambicjach 

eksportowych. EXIMBANKA SR oferuje produkty ubezpieczeniowe dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, aby zminimalizować ryzyko niespłacenia należności po stronie zagranicznych 

nabywców. Po niedawnej nowelizacji ustawy ubezpieczenie EXIMBANKA może być oferowane również 

na pokrycie należności krajowych. Ostatnio dodano także inne produkty bankowe. EXIMBANKA SR 

może również zapewnić bezpośrednie finansowanie kontraktu eksportowego lub sfinansować 

inwestycję zakładu produkcyjnego, który wygeneruje produkty przeznaczone na eksport. EXIMBANKA 

może również przystąpić do negocjacji między MŚP a bankiem komercyjnym i pomóc firmie uzyskać 

bardziej korzystne warunki.  

 

 

3. Lokalne samorządy 

 

Struktura organizacyjna lokalnych samorządów 

 

Chociaż na Słowacji istnieje stosunkowo długa tradycja samorządu lokalnego, to w okresie od 1948 do 

1991 samorząd praktycznie nie istniał. Został ponownie powołany w 1990 roku wraz z przyjęciem 

ustawy o gminach. Zgodnie z art. 64 słowackiej konstytucji „gmina (obec) stanowi podstawę samorządu 

terytorialnego”. Łączy mieszkańców, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na jego terytorium. Gmina 

jest niezależną jednostką samorządu terytorialnego i administracją, spółką publiczną. Z punktu 

widzenia prawa cywilnego gmina jest osobą prawną. Zgodnie z warunkami określonymi przez prawo, 

gmina samodzielnie zarządza własnymi aktywami finansowymi i budżetem. Gmina może wydawać 

ogólnie obowiązujące przepisy. Wszelkie nowe lub dodatkowe obowiązki mogą być nałożone na gminę 

tylko na mocy prawa.  

 

Samorząd gminy jest wykonywany przez mieszkańców gminy za pośrednictwem wybranych organów 

gminy, wybieranych poprzez głosowanie mieszkańców w lokalnym referendum i/lub poprzez 

zgromadzenie publiczne mieszkańców gminy. Władzami gminy są rada gminy na czele której stoi 

burmistrz. Rada gminy jest organem przedstawicielskim gminy, podczas gdy burmistrz działa jako 

przedstawiciel gminy i jest najwyższym organem wykonawczym gminy. Burmistrz i reprezentatywni 
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członkowie rady wybierani są w drodze bezpośrednich wyborów przez mieszkańców w tym 

zamieszkujących w danej gminie obcokrajowców, którzy w czasie wyborów posiadali status rezydenta. 

Podstawową rolą gminy w wykonywaniu samorządu jest „zapewnienie ogólnego rozwoju swojego 

terytorium i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców”. Gmina samodzielnie decyduje o tym jak 

zdefiniowane zadania zostaną zastosowane w praktyce i ma trzy główne funkcje, które musi spełniać. 

Funkcja społeczna obejmuje kwestie bezpieczeństwa obywateli i ich mienia, usługi socjalne i 

zdrowotne oraz opiekę nad osobami starszymi, utrzymanie i zarządzanie drogami lokalnymi, 

przestrzeniami publicznymi, obiektami komunalnymi i ogólnie świadczeniem usług publicznych, w tym 

zwłaszcza gospodarowaniem odpadami komunalnymi i małymi odpadami budowlanymi, zapewnienie 

usług sprzątania, zarządzanie i utrzymanie zieleni publicznej i oświetlenia publicznego, zaopatrzenie w 

wodę, odprowadzanie i zarządzanie ściekami oraz lokalny transport publiczny. Funkcja terytorialno-

techniczna polega na regulowaniu użytkowania terytorium gminy, tworzeniu i modyfikowaniu planu 

przestrzennego oraz wykonywaniu kompetencji w ramach procesu wydawania pozwoleń na budowę. 

Funkcja ekonomiczna wynika z faktu, że gmina jest podmiotem prawnym i jest uprawniona do 

swobodnego administrowania swoimi aktywami, prowadzenia niektórych rodzajów działalności 

gospodarczej oraz ustanawiania osób prawnych i organizacji do prowadzenia różnych działań. 

 

Kompetencje gmin znacznie wzrosły w latach 2001-2005 wraz z utworzeniem regionów 

samorządowych (VÚC). Na mocy ustawy o przekazywaniu niektórych kompetencji instytucji 

państwowych gminom i VÚC, samorządom przekazano ponad 400 kompetencji. Decentralizacja 

fiskalna, która została wdrożona w 2005 roku, umożliwiła władzom lokalnym i regionalnym większy 

wpływ na własne przychody do ich budżetów. Jednocześnie zwiększono kompetencje i uprawnienia 

Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli funkcjonowania i zarządzania gminami (pomimo sprzeciwu 

ze strony władz samorządowych). 

 

Oprócz pierwotnych kompetencji gmin istnieje szereg obowiązków, które gminy muszą wykonać w 

imieniu państwa. Te delegowane obowiązki i kompetencje zostały przeniesione z centralnej 

administracji państwowej na gminy. Zgodnie z ustawą o organizacji terytorialnej i administracyjnej 

Republiki Słowackiej, gminy są uważane za podstawowe jednostki administracyjne. Jak wcześniej 

wspomniano, większość kompetencji państwowych została przeniesiona na poziom lokalny w latach 

2001-2005 i dotyczyła między innymi przepisów budowlanych, gospodarki wodnej, ochrony 

przeciwpowodziowej, ochrony przyrody i tworzenia krajobrazu, gospodarki odpadami, edukacji w 

szkole podstawowej, transportu, dróg, działalności rejestrowej itp.. Przeniesienie kompetencji z 
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państwa na poziom lokalny odbywa się zgodnie z zasadą skuteczności i pomocniczości. Ilekroć działanie 

można lepiej wykonać na poziomie lokalnym, jest ono przenoszone przez prawo z państwa na poziom 

lokalny a wraz z nowymi kompetencjami, następuje przydział odpowiednich środków budżetowych. 

Prawo do założenia, podziału, połączenia lub likwidacji gminy pozostaje w wyłącznej kompetencji 

rządu. 

 

Organizację terytorialną Słowacji określa przede wszystkim ustawa z 1996 roku o organizacji 

terytorialnej i administracyjnej Republiki Słowackiej, a także inne wspomniane wyżej akty prawne. 

Zgodnie z tymi przepisami prawnymi tworzy się jednostki terytorialne i jednostki administracyjne na 

potrzeby administracji państwowej. Jednostkami terytorialnymi są gminy i okręgi terytorialne 

wyższych jednostek terytorialnych, czyli regiony samorządowe (VÚC), których okręg terytorialny jest 

identyczny z okręgiem terytorialnym regionu. Jednostkami administracyjnymi są regiony, okręgi i 

okręgi wojskowe. 

 

Biorąc pod uwagę jednostki terytorialne, istnieje 8 wyższych jednostek terytorialnych i są to regiony 

samorządowe (VÚC), 79 powiaty (okres) i 2890 gmin (obec). Spośród tych gmin 140 ma status miasta, 

a 3 spośród nich, to okręgi wojskowe. Jeśli chodzi o jednostki samorządowe, to istnieje 8 regionów VÚC 

(poziom NUTS IV) i 2890 gmin (poziom NUTS V). Wszystkie gminy oprócz Bratysławy i Koszyc mają 

jednolity system samorządowy. Zgodnie z ustawami nr 377/1990 i 401/1990 struktura zarządzania w 

Bratysławie i Koszycach składa się z poziomu dzielnicy miasta i gminy. Na poziomie dzielnicy miejskiej, 

mieszkańcy konkretnej dzielnicy miejskiej wybierają starostę dzielnicy miejskiej i członków rady 

dzielnicy miejskiej, natomiast na poziomie gminy wszyscy mieszkańcy Bratysławy wybierają burmistrza 

(primátor) i członków rady gminy. W celu wykonywania zadań organizacyjnych i administracyjnych na 

szczeblu gminnym Bratysławy i Koszyc utworzono administracyjne rady miejskie (magistráty). Radami 

tymi kierują dyrektorzy powoływani przez radę gminy na wniosek starostów dzielnic miasta. 

 

 

System finansowy i struktura budżetu lokalnych samorządów 

 

Artykuł 65 Konstytucji Republiki Słowackiej określa zasadę niezależności ekonomicznej gminy jako 

podmiotu samorządu terytorialnego. Gmina jest osobą prawną, która działa jako niezależny zarządca 

własnych nieruchomości i aktywów finansowych. Budżet gminy określa ustawa z 2004 roku w sprawie 

zasad budżetowych, które określają strukturę budżetu. Przed wejściem w życie powyższych ustaw w 
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2005 roku, zasady budżetowe były wspólne dla poziomu samorządu krajowego i terytorialnego. 

Przyjęcie ustawy było częścią ambicji ustanowienia większej decentralizacji fiskalnej i stabilizacji 

dochodów samorządów lokalnych. 

 

Gminy pokrywają wydatki z własnego dochodu, który jednak częściowo musi być rekompensowany 

wkładem z budżetu centralnego. Najważniejszym dochodem pochodzącym z poziomu krajowego jest 

tzw. „podatek dzielony”, który w zasadzie równy jest podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. 

Podatek dzieli się między budżet państwa, budżet gminy i budżet regionu (VUC) w proporcjach 6,2%, 

70,3% i 23,4%. Kryteria podziału „podatku dzielonego” określa ustawa o rządach w sprawie podziału 

dochodu z podatku dochodowego przez samorządy lokalne a rzeczywiste liczby mogą się różnić 

każdego roku.  

 

Innym źródłem dochodów dla gmin są dochody z lokalnych podatków i opłat na podstawie ustawy nr 

582/2004 w sprawie lokalnych podatków i opłat lokalnych za odpady komunalne i drobne odpady 

budowlane. Dana ustawa określa jedynie podstawowe zasady, a ich bardziej szczegółową regulację 

pozostawia się gminom i wyższym jednostkom terytorialnym. Sama gmina decyduje które lokalne 

podatki wprowadzić zgodnie z tym prawem. Gminy mogą pobierać sześć podatków lokalnych i jedną 

opłatę lokalną. Stawkę podatku oraz wysokość i rodzaj opłaty lokalnej określa gmina w wiążącym 

rozporządzeniu. Przychody z lokalnych podatków i opłat są ustalane w całości jako część budżetu 

gminy. Ustawodawstwo krajowe określa jedynie górne limity poboru podatków lokalnych. Gminy są 

zatem odpowiedzialne za poziom obciążenia podatkowego osób fizycznych i prawnych mieszkających 

i działających na ich terytorium. Podatki lokalne, które gmina może wprowadzić lub nie, to podatek od 

nieruchomości, który podzielony jest na podatek od nieruchomości i podatek od mieszkań, następnie 

podatek od psów, podatek od automatów vendingowych, podatek od korzystania z przestrzeni 

publicznej, podatek od automatów do gier, podatek od obiektów jądrowych, podatek od wjazdu i 

pobytu pojazdu silnikowego w historycznej części miasta oraz podatek od zakwaterowania. Gmina jest 

zobowiązana do wprowadzenia opłaty za odpady komunalne i małe odpady budowlane. Pod względem 

wielkości dochodu, spośród wszystkich wspomnianych podatków lokalnych, najważniejszy jest 

podatek od nieruchomości. W 2017 roku gminy pobrały podatek od nieruchomości w wysokości 348 

mln EUR. Po podatku dochodowym od osób fizycznych jest to zatem drugi najważniejszy podatek pod 

względem przychodów po „podatku dzielonym” 17. 

 
17 Daňový report Slovenskej republiky 2018, október 2018 
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Inną kategorią dochodów gminy są dochody niepodatkowe i należą do nich dochody z działalności 

gospodarczej gminy i mienia komunalnego, sankcje za naruszenie dyscypliny nałożone przez gminę, 

darowizny i dochody z dobrowolnych zbiórek, dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów 

delegowanej administracji państwowej w tym finansowanie usług socjalnych, władz budowlanych, 

transportu, edukacji, środowiska, inne dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu wyższej 

jednostki terytorialnej lub innej gminy na podstawie umów, inne przychody przewidziane w przepisach 

szczególnych oraz opłaty administracyjne. Ostatnia kategoria dochodów obejmuje dochody kapitałowe 

gmin. Przychody z nieruchomości pochodzą ze sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, gruntów i 

wartości niematerialnych. Majątek komunalny można również wykorzystać jako zabezpieczenie w celu 

uzyskania pożyczek lub emisji papierów wartościowych. Kategoria dochodu kapitałowego obejmuje na 

przykład dochód ze sprzedaży udziałów lub akcji będących własnością gminy w różnych spółkach 

akcyjnych. Przychody mogą jednak pochodzić również z operacji finansowych, a także z funduszy 

celowych utworzonych przez państwo, takich jak fundusz ochrony środowiska, państwowy fundusz 

rozwoju i mieszkalnictwa, krajowy fundusz nuklearny, a także z bezzwrotnych dotacji i transferów. 

 

W 2012 roku średni dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 220,21 EUR na 

mieszkańca. Z kolei w 2018 roku, średni podatek dochodowy od osoby fizycznej wynosił 565 EUR. 

Miasta o liczbie powyżej 100 000 mieszkańców uzyskały średni przychód w wysokości 283,27 EUR na 

mieszkańca, a gminy o liczbie mieszkańców poniżej 250 mieszkańców 138,68 EUR na mieszkańca, co 

stanowi około 49% średniej dla miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 000. Dochód z lokalnych 

podatków i opłat wynosił średnio 87,8 EUR na mieszkańca rocznie. Większe gminy z liczbą ponad 100 

000 mieszkańców uzyskały przychód średnio 181 EUR na mieszkańca, a mniejsze gminy z liczbą od 251 

do 500 mieszkańców około 55 EUR na mieszkańca. Podatek od nieruchomości rocznie przynosi do 

budżetów gmin średnio 56 EUR na mieszkańca rocznie, a podatek od odpadów komunalnych średnio 

26,09 EUR na mieszkańca rocznie. Inne lokalne podatki przynoszą budżetom miejskim średnio 5,50 EUR 

na mieszkańca rocznie. 

 

Całkowite przychody budżetów komunalnych w 2018 roku wyniosły 4,5 mld EUR i były na tym samym 

poziomie w poprzednim roku. W każdym z wymienionych lat wpływy podatkowe stanowiły ponad 

połowę dochodów gmin. Przekazy i dotacje w ramach administracji publicznej stanowiły drugą co do 

wielkości pozycję w przychodach i w latach 2017 i 2018 wyniosły około 1 mld EUR. Transfery do 

edukacji stanowiły ponad dwie trzecie całkowitych funduszy państwowych i wyniosły około 800 mln 



                            
Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   
28 

 

EUR. W porównaniu z okresem 2016–2017 nastąpił gwałtowny, prawie dwukrotny wzrost transferów 

do obszaru gospodarczego, gdzie finansowano w szczególności wydatki w dziedzinie transportu (około 

446 mln EUR), rolnictwa, rybołówstwa i łowiectwa (5,8 mln EUR), górnictwa, produkcji i budownictwa 

(61 mln EUR) oraz innych działań w tym obszarze. Całkowite wydatki w tej sekcji wzrosły o 120 mln 

EUR w porównaniu z 2017 roku18. (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Przychody I wydatki gmin według kategorii (2018)  

 

 

źródło: Slovak Ministry of Finance and INESS 

 

 

Całkowite wydatki gmin w 2018 i 2019 roku były niższe niż przychody ogółem. Największy udział w 

wydatkach ogółem tradycyjnie pochłaniają wydatki na edukację, w tym finansowanie szkół i 

przedszkoli i w 2018 roku wydatki te wyniosły około 1,8 mld EUR. Drugą co do wielkości pozycją były 

wydatki związane z ogólnymi usługami publicznymi i wyniosły około 1 mld EUR. Trzecim elementem 

pod względem wielkości jest rozdział „obszar gospodarczy” w którym finansowane są głównie wydatki 

w dziedzinie transportu, działalności w zakresie rolnictwa, górnictwa, produkcji i budownictwa oraz 

inne działania należące do tej kategorii.  

 

 
18 https://cenastatu.sme.sk/km-us-vo/2019/ 

Income of municipalities
in mil. 

EUR

per 

inhabitant

per 

employed

in mil. 

EUR

per 

inhabitant

per 

employed

Tax income total 2497 459 982 2497 458 964

Non-tax income 600 110 236 600 110 232

Capital income, property sell 190 35 75 190 35 73

Transfers and grants for state admin execution 1160 213 456 1160 213 448

Financial operations 340 62 134 340 62 131

Income total 4597 845 1808 4597 843 1775

Expenses of municipalities
in mil. 

EUR

per 

inhabitant

per 

employed

in mil. 

EUR

per 

inhabitant

per 

employed

Salaries, bonuses, insurance 1871 344 736 2020 371 780

Purchase of goods and services 1164 214 458 1184 217 457

Transfers 459 84 181 471 86 182

Capital expenses and transfers 567 104 223 469 86 181

Interest repayments 25 5 10 25 5 10

Financial operations, debt repayments 220 40 87 220 40 85

Expenses total 4306 791 1694 4389 805 1695

2018 2019

https://cenastatu.sme.sk/km-us-vo/2019/
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Jak wcześniej wspomniano, gmina ma znaczną autonomię w podejmowaniu decyzji, które podatki i 

opłaty zostaną wprowadzone i w jakiej wysokości, o ile elementy są zgodne z regulacjami określonymi 

w ustawie o lokalnych podatkach i opłatach za odpady komunalne i drobne odpady budowlane. 

Przychody i wydatki poszczególnych gmin mogą zatem znacznie różnić się od struktury łącznych 

przychodów i wydatków gmin. Chociaż wykonywanie kompetencji jest stosunkowo zdecentralizowane, 

około połowa funduszy na pokrycie tych kompetencji stanowią transfery rządowe i są to głównie 

wydatki na edukację. Dochody podatkowe samorządów lokalnych w 80% składają się z podatków 

dzielonych, co znacznie ogranicza możliwości miast i gmin do wdrażania własnej polityki podatkowej. 

Kolejnym czynnikiem ograniczającym jest ustawodawstwo określające poziom usług świadczonych 

przez gminę. Zdolność miast i gmin do autonomicznego zapewniania zachęt podatkowych na rzecz 

rozwoju gospodarczego jest w rzeczywistości ograniczona. 

 

 

Formy współpracy samorządów 

 

Na poziomie krajowym istnieją zasadniczo dwie główne platformy współpracy między gminami. 

Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji (ZMOS) jest organizacją, która obecnie reprezentuje około 95% 

wszystkich miast i gmin na Słowacji. Stowarzyszenie zostało założone w 1990 roku w celu promowania 

wspólnych interesów i potrzeb wszystkich członków, tj. gmin i miast. Jest największą organizacją 

pozarządową, reprezentującą i łączącą miasta i gminy na Słowacji. Stowarzyszenie jest ważnym 

źródłem informacji o dobrych praktykach oraz doświadczeniach samorządów lokalnych, a także 

instytucji krajowych i zagranicznych. Rolą stowarzyszenia jest także znajdowanie i zgłaszanie rozwiązań 

problemów lokalnych samorządów poprzez współpracę z organami administracji państwowej.  

 

Związek Miast Słowackich (ÚMS) jest podmiotem prawnym i reprezentuje stowarzyszenie 

dobrowolnych interesów miast Republiki Słowackiej. Zostało założone w 1994 roku, a obecnie jego 

członkami są głównie większe i średnie miasta z różnych regionów Republiki Słowackiej. Podstawowym 

celem stowarzyszenia jest promowanie suwerenności instytucjonalnej, fiskalnej i finansowej, obrona 

wszystkich praw i interesów miast w odniesieniu do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej oraz 

wzmocnienie znaczenia miast jako centrów regionów. W kraju i za granicą reprezentuje miasta 

członkowskie i współpracujące z podmiotami zewnętrznymi oraz aktywnie uczestniczy w procesie 

legislacyjnym. 
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Na szczeblu centralnym lub regionalnym nie ma obecnie narzędzi, które wspierałyby i 

odzwierciedlałyby zainteresowanie gmin współpracą oraz wspólnym finansowaniem i realizacją 

różnych inicjatyw rozwojowych, takich jak między innymi budowa nowych dróg lub zwiększenie 

dostępności i jakości usług publicznych dla obywateli. Na poziomie praktycznym istnieje pewien 

poziom współpracy między gminami. Pozytywnym i praktycznym przykładem takiej współpracy jest 

utworzenie stowarzyszenia 81 gmin z trzech powiatów w regionie Nitra w celu wspólnego 

gospodarowania odpadami. Niestety podobnej współpracy nie odnotowano w dziedzinie współpracy 

gospodarczej, która wspierałaby MŚP i rozwój gospodarczy. Nie dało się ustalić również, czy i do jakiego 

stopnia Fundusze Strukturalne lub inne europejskie programy wsparcia (URBACT, INTERREG) są 

wykorzystywane do takich celów współpracy. 

Słowacki porządek prawny przewiduje współpracę samorządów, co zostało określone w ustawie z 1990 

roku, dopuszczająca pewne formy współpracy międzygminnej. Są to między innymi takie jak formy jak 

ustanowienie wspólnego funduszu, łączenie funduszy, czy tworzenie spółki handlowej itp.. W praktyce, 

w 75% przypadków współpraca odbywa się na podstawie umowy o utworzeniu związku gmin i umowy 

o utworzeniu wspólnego urzędu gminy. Współpraca gmin jest na niewystarczającym poziomie, a same 

gminy odczuwają potrzebę intensywniejszej współpracy, szczególnie w takich obszarach jak 

planowanie przestrzenne, ochrona krajobrazu i jakość środowiska, miejski i podmiejski transport 

publiczny, zarządzanie, budowa i utrzymanie dróg czy opieka zdrowotna. W celu zwiększenia 

możliwości współpracy Związek Miast i Gmin przedstawił przybliżony projekt ustawy o regionie 

miejskim / metropolitalnym. Prawo określiło obszary i zadania dla których współpraca jest 

odpowiednia ze względu na wyższą efektywność, a także określiło obszary regionu miejskiego. W 

niektórych wypadkach, Rada Narodowa Republiki Słowackiej może z mocy prawa narzucić 

obowiązkową współpracę w przypadku konieczności zapewnienia określonego zadania. 

 

 

4. Charakterystyka regionu Nitra i gminy Nové Zámky 

 

Region Nitry zajmuje powierzchnię 6 343 km2 i zajmuje około 13% terytorium Republiki Słowackiej. 

Położona jest w południowo-zachodniej części Republiki i graniczy z Węgrami na południu, Bańską 

Bystrzycą na wschodzie, Regionem Trenczyńskim na północy i Regionem Trnawskim na zachodzie. 

Zgodnie z podziałem terytorialnym określonym ustawą Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 

221/1996 dzieli się na 7 dzielnic i są to Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany i Zlaté 

Moravce a stolicą regionu jest Nitra.(Rysunek 3) 
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Rysunek 3. Podział Słowacji na regiony z wyszczególnieniem dzielnic regionu Nitra  

 

źródło: Wikipedia  

 

Populacja regionu Nitra wynosi 686 662 mieszkańców (2014) i stanowi 12,7% całkowitej liczby ludności 

Republiki Słowackiej. (Tabela 5) Pod względem liczby ludności zajmuje trzecie miejsce po 

województwach preszowskim i koszyckim. Gęstość zaludnienia regionu wynosi 108,1 mieszkańców na 

km2, co jest wartością niższą w porównaniu ze średnią na Słowacji (110,1 mieszkańców na km2). Jednak 

gęstość zaludnienia różni się znacznie w poszczególnych okręgach regionu Nitra. Największa gęstość 

zaludnienia występuje w powiecie Nitra (183,9 mieszkańców na km2), a najniższa w powiecie Levice 

(73,3 mieszkańców na km2), który z kolei jest największym okręgiem w regionie Nitra pod względem 

liczby gmin. 

 

Tabela 5. Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach regionu Nitra (2013) 

 

źródło: Slovak statistical office 

razem wiejskie miejskie razem wiejskie miejskie razem wiejskie miejskie

Komarno 41 38 3 103 709 50 827 52 882 2 531 1 338 17 627

Lewice 89 85 4 113 913 61 290 52 623 1 280 721 13 156

Nitra 62 60 2 160 040 72 846 87 194 2 581 1 407 43 597

Nowe Zamki 62 59 3 142 964 82 999 59 965 2 306 2 487 19 998

Sala 13 12 1 52 938 29 840 23 098 4 072 2 487 23 098

Topolczany 54 53 1 71 847 45 218 26 629 1 331 853 26 629

Zlate Moravce 33 32 1 41 251 29 244 12 007 1 289 914 12 007

Region NITRA 354 339 15 686 662 372 264 314 398 1 940 1 098 20 960

Słowacja 2 890 2 752 138 5 415 949 2 486 968 2 928 981 1 874 904 21 225

Dzielnica
Liczba gmin Liczba mieszkańców Średnia wielkość
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W okresie od 2004 do 2013 roku znacznie spadła liczba mieszkańców regionu Nitra. Spadła również 

liczba urodzeń i wzrosła liczba osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, a w przypadku tej 

ostatniej odsetek ludności jest najwyższy w populacji w porównaniu ze wszystkimi innymi regionami 

Słowacji (15,52%). Według spisu ludności z 2011 roku 68,6% mieszkańców to Słowacy, następnie 24,6% 

deklarowało obywatelstwo węgierskie, a 0,6% romskie. W okręgu Komárno ludność narodowości 

węgierskiej stanowi ponad połowę populacji a prawie jedna trzecia obywateli powiatów Nové Zámky i 

Šaľa deklaruje narodowość węgierską. Region Nitra to głównie region wiejski, w którym ponad 50% 

ludności mieszka w gminach wiejskich. Według tego samego spisu ludności 17% ludności regionu Nitra 

miało wykształcenie podstawowe, 54,6% średnie i 12,0% wyższe. 

 

Stopa bezrobocia w regionie Nitra na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 11,2% i była niższa niż średnia 

w całym kraju (12,3%). W 2013 roku łącznie we wszystkich gałęziach gospodarki regionu Nitra 

pracowało około 150 000 osób, co stanowi wzrost o 5,4% (7 683 osób) w stosunku do 2009 roku. 

Kluczowym sektorem pod względem liczby pracowników jest przemysł w którym zatrudnionych było 

48 368 pracowników (2013), co stanowi jedną trzecią wszystkich pracowników tego regionu (32,0%).  

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu PKB, w 2013 roku region Nitra znalazł się na pierwszym miejscu. 

Pod względem generowania PKB wyrażonego w przeliczeniu na mieszkańca, region zajął czwarte 

miejsce wśród wszystkich regionów Słowacji. Głównym ośrodkiem regionu jest miasto Nitra. Do 

najważniejszych sektorów gospodarki regionu należą przemysł spożywczy, chemiczny, elektryczny, 

inżynieryjny, papierniczy i motoryzacyjny. (Tabela 6)  

 

 

Tabela 6. Główne wskaźniki ekonomiczne regionu Nitra 

 

 

źródło: Slovak statistical office  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Regional GDP (in mil EUR) 8249 8206 8248 8753 8908 9198 9328 -

GDP per inhabitant (in EUR) 12887 12903 13294 13451 13911 14426 13768 -

Value added  (in mil EUR) 7552 7476 7607 7616 7964 8100 8369 -

Cost of labour (in EUR) 1049 1067 1129 1163 1237 1297 1419 -

Number of unemployed (%) 13,2 11,9 10,8 - 12 - - 3,5

FDI (in mil EUR) 1724 1596 1641 1992 - - - -
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Ze względu na korzystne położenie geograficzne, stosunkowo dobrze rozwiniętą podstawową 

infrastrukturę transportową, a jednocześnie wykwalifikowaną i konkurencyjną cenowo siłę roboczą, 

region Nitra jest atrakcyjny dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Parki przemysłowe mają 

znaczący wpływ na regionalną gospodarkę i regionalną konkurencyjność w których można stworzyć 

odpowiednie warunki dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Obecnie istnieje ponad 10 parków 

przemysłowych z których dwa znajdują się w powiecie Nové Zámky (park przemysłowy w Štúrovo 

koncentruje się na przemyśle papierniczym, produkcji inżynierskiej i produkcji materiałów 

budowlanych) oraz park przemysłowy w Palárikovie, w którym ulokowana została fabryka Jaguara.  

 

Pod względem zatrudnienia do najważniejszych firm w regionie należą SE Bordnetze - Słowacja, 

KROMBERG Schubert, SEWS Slovakia, RIEKER OBUV, Slovenské energetické strojárne, OSRAM Slovakia 

Duslo, FOXCONN Slovakia i MATADOR Automotive. Istotnym pracodawcą w regionie Nitra jest 

elektrownia jądrowa Mochovce w której obecnie trwa budowa dwóch nowych bloków. Jest to obecnie 

największa prywatna inwestycja na Słowacji, która tworzy około 15 000 bezpośrednich i pośrednich 

miejsc pracy. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju gospodarczego regionu Nitra było pojawienie się 

Jaguara Land Rovera (JLR) w 2018 roku. W parku przemysłowym Nitra firma Jaguar zbudowała zakład 

produkcyjny i do końca 2020 planuje zatrudnić do 3000 osób. Państwo wsparło finansowo budowę 

fabryki w Nitrze w wysokości 125 milionów EUR w formie bezpośredniej pomocy inwestycyjnej. Rząd 

przekazał kolejne 500 milionów EUR na budowę parku przemysłowego i stanowiło to więcej niż 

zainwestowali producenci samochodów Kia w Żylinie i PSA Citroën Peugeot w Trnawie. 

 

Oprócz przemysłu, istotną gałęzią gospodarki regionu jest rolnictwo. Region Nitra jest najbardziej 

rozwiniętym regionem rolniczym pod względem powierzchni użytków rolnych, gdzie 

zagospodarowanych jest 74% powierzchni regionu. Nitra jest jednym z regionów o ponadprzeciętnej 

aktywności gospodarczej, co znajduje odzwierciedlenie w wyższym udziale osób przedsiębiorczych w 

populacji w wieku produkcyjnym, a także drugim pod względem koncentracji przedsiębiorstw na tysiąc 

mieszkańców po Bratysławie (Rysunek 4). Na koniec 2018 roku w regionie Nitra zarejestrowano 

ogółem 67 724 aktywnych MŚP. Pod względem klasy MŚP, mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 97,0%, 

udział małych przedsiębiorstw wynosił 2,5% a średnich przedsiębiorstw jedynie 0,5%. Struktura 

wielkości MŚP w regionie odpowiada strukturze MŚP w całej Słowacji. Większość MŚP (26,4%) 

wskazało swoją siedzibę w mieście Nitra. Najmniej MŚP zarejestrowano jest w powiecie Zlaté Moravce 

(5,7%). 
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Rysunek 4. Liczba przedsiębiorstw MŚP w poszczególnych regionach Slowacji (2008-2018)  

 

źródło: Slovak statistical office  

Głównym obszarem działalności MŚP są usługi (43,2%). W 2018 roku około jedna czwarta tych 

przedsiębiorstw działała w sektorze usług dla biznesu (24,3%). Udział przemysłu wynosił 16,0%. Małe i 

średnie przedsiębiorstwa regionu Nitra zorientowane są na eksport i odpowiadają za 52,3% 

całkowitego eksportu wszystkich podmiotów gospodarczych w regionie. Podobnie kształtuje się udział 

MŚP w imporcie, który wyniósł 52,9% (2018). Niski jest natomiast udział przedsiębiorstw MŚP w 

sektorach zaawansowanych technologii. Tylko 4,1% MŚP działających w produkcji przemysłowej i / lub 

sektorze usługowym zajmowało się zaawansowaną technologią. Podczas gdy cała Słowacja uważana 

jest za „umiarkowanego innowatora”, regiony Nitry (uważane za podobne z regionem 

Zapadoslovensky) pod względem innowacji lub wydatków na badania i rozwój, wypadają gorzej niż 

inne regiony Słowacji.19 Dobrze natomiast wypada w porównaniu z pozostałymi regionami Słowacji 

pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, konkurencyjności oraz innych wskaźników 

ekonomicznych i przedsiębiorczych.  

 

Wykorzystanie narzędzia REDI do porównania regionu Nitra z innymi regionami europejskimi nie jest 

proste, gdyż poszczególne regiony Słowacji odpowiadają poziomowi NUTS 3, podczas gdy Regionalny 

Indeks Przedsiębiorczości i Rozwoju (REDI) analizuje poziom NUTS 2 (Bratislavský kraj, Západné 

Slovensko, Stredné Slovensko i Východné Slovensko). Region Nitra wraz z Krajem Trnavskim i 

Trenczyńskim należy do regionu Západné Slovensko. Dla celów porównania REDI zakładamy, że region 

Nitra jest równoważny regionowi Západné Slovensko. (Rysunek 6) 

 
19 https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html#c 

https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html#c
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W indeksie REDI Západné Slovensko osiąga wynik 25,8 i tylko nieznacznie wypada lepiej niż regiony 

Stredné i Východné Slovensko. Różnice między Bratysławskim krajem, najbardziej rozwiniętym 

regionem na Słowacji, a Západné Slovensko są znaczące. Bratysława z wynikiem 44 plasuje się na 68 

miejscu indeksu, a Západné Slovensko na miejscu 110 z różnicą ponad 42 miejsca.20 Jedynym 

wskaźnikiem w którym region Słowacji Zachodniej osiąga podobne wyniki jest ‘finansowanie’, w 

którym oba regiony osiągają prawie maksymalną ilość punktów, natomiast w przypadku ‘wsparcia 

kulturowego’, oba regiony osiągają wynik 0 punktów. Inne wskaźniki w których wyniki regionu są 

niskie, to ‘kapitał ludzki’ (0,12), ‘konkurencyjność’ (0,11) i ‘innowacje produktowe’ (0,10). Najwyższe 

wskaźniki dotyczą obszarów ‘finansowania’ (0,60) i ‘internacjonalizacji’ (0,60). 

 

Rysunek 6. Porównanie wskaźników REDI dla regionów bratysławskiego i Słowacji Zachodniej  

 

Źródło: oprac.własne w oparciu o narzędzie http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

 

Dla dodatkowej ilustracji, prezentujemy porównanie regionu Zapadoslovensky z innymi regionami w 

UE, szczególnie tymi objętymi projektem Regiogmina oraz z regionem Północnym w Polsce. W 

porównaniu regionu Zapadoslovensky z regionem Wielkiej Brytanii Yorkshire i Humber, ten ostatni 

osiąga znacznie lepsze wyniki w zakresie zasadniczo wszystkich wskaźników z wyjątkiem ‘finansowania’ 

i ‘internacjonalizacji’. We wskaźniku ‘konkurencyjność’ rozbieżność jest znacząca, gdzie region Wielkiej 

 
20 http://blogs.lse.ac.uk/redi/best-and-worst/ 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/best-and-worst/
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Brytanii uzyskuje wynik 0,91, podczas gdy region Zapadoslovensky jedynie 0,11. Podobnie w przypadku 

wskaźnika ‘akceptacji ryzyka’, gdzie region Wielkiej Brytanii uzyskuje wynik 1,00, a region Słowacji tylko 

0,20 oraz wskaźnika ‘możliwości rozpoczęcia działalności’, w którym wynik wynosi 0,68 (UK) w 

stosunku do 0,16 (SLO). (Rysunek 7) 

 

Rysunek 7. Porównanie wskaźników REDI dla regionów Słowacji Zachodniej z Yorkshire i Humber (UK) oraz 

regionem północnym w Polsce  

 

 

 

Źródło: oprac.własne w oparciu o narzędzie http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

 

Różnice w porównaniu regionu Zapadoslovensky z regionem Północnym w Polsce nie są już tak 

znaczące, chociaż polski region osiąga znacznie lepsze wyniki w co najmniej czterech wskaźnikach 

(umiejętności w zakresie rozpoczynania działalności, akceptacji ryzyka, postrzegania szans i innowacji 

produktowych). Równie dobrze wypadają te regiony pod względem ‘internacjonalizacji’ i ‘tworzenia 

sieci’ oraz osiągają podobny wynik we wskaźnikach ‘wysokiego wzrostu’ i ‘innowacji procesowych’. 

Region Zapadoslovensky osiąga znacznie lepsze wyniki pod względem ‘finansowania’ i nieco lepszy 

wskaźnik ‘absorpcji technologii’. 

 

Porównania oparte na badaniach REDI są dość uproszczone i przy prowadzaniu badań należy 

zastosować wiele innych czynników. Jednak porównując region Zapadoslovensky z innymi regionami 

UE-15 i UE-10 ogólny obraz pokazuje, że region Zapadoslovensky pozostaje w tyle za większością 
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regionów UE-15 i jest na podobnym poziomie z regionami w UE-10. Należy zauważyć, że w rankingu 

REDI wszystkie polskie regiony (region południowo-zachodni, region centralny, region południowo-

wschodni, region wschodni) wyprzedzają region Zapadoslovensky.  

 

Podsumowując, warunki rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w regionie Nitra są stosunkowo 

dobre w porównaniu z innymi regionami słowackimi. Szczególnie niekorzystnym czynnikiem jest 

niedobór pracowników, co kompensowane jest przez zatrudnienie obcokrajowców. W latach 2013–

2017 napływ pracowników zagranicznych wzrósł o 265%, osiągając liczbę 6 129 pracowników 

zagranicznych w 2017 roku i przyrost ten był najwyższy w porównaniu ze wszystkimi innymi regionami 

Słowacji. 

 

 

Strefy aktywności gospodarczej 

 

Istnieje kilka podmiotów oferujących wsparcie dla MŚP na poziomie regionalnym, w tym w regionie 

Nitra. Większość tych podmiotów to regionalne oddziały organizacji krajowych opisanych w rozdziale 

2. Najbardziej znanymi organizacjami na poziomie lokalnym są krajowe centra przedsiębiorczości 

(NPC), które są regionalnymi oddziałami Słowackiej Agencji Biznesu (SBA). Centra NPC są finansowane 

głównie z funduszy UE i działają jako „punkty kompleksowej obsługi” MŚP. W sumie istnieje osiem 

centrów NPC, po jednym w każdym regionie. Centrum NPC zazwyczaj współpracują z innymi 

organizacjami regionalnymi i lokalnymi, takimi jak regionalne centra doradcze i informacyjne (RPIC), 

centra przedsiębiorczości i innowacji (BIC), centra pierwszego kontaktu (CPK), National Holding Fund 

(NHF), czy Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców. 

 

Na Słowacji Istnieje 41 Regionalnych Agencji Rozwoju (RRA), które uzupełniają centra NPC i czasem ich 

działania pokrywają się z działaniami NPC. Agencje RRA zostały utworzone w 2000 roku na podstawie 

ustawy nr 539/2008 w sprawie wsparcia rozwoju regionalnego i ich celem jest wspieranie 

przedsiębiorców w rozwoju ich działalności zgodnie z celami danego regionu. Agencje RRA wspólnie 

tworzą Zintegrowaną Sieć RRA (ISRRA), czyli organizację, której celem jest partnerstwo rządu w 

kwestiach rozwoju regionalnego. 

 

Przykładem innej organizacji pełniącej rolę „punktów kompleksowej obsługi” MŚP są Regionalne 

Centra Doradztwa i Informacji (RPIC). Obecnie istnieje 14 takich centrów i szczególnie aktywne są we 
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wschodniej Słowacji. Preszowski RPIC zarządza Centrum Inkubatora Technologii w tym regionie. Centra 

RPIC są częścią Enterprise Europe Network i wspierają MŚP w ubieganiu się o wsparcie finansowe z 

funduszy strukturalnych UE. Wszystkie wymienione organizacje są tworzone przez rząd i / lub 

finansowane ze środków publicznych.  

 

Istnieją również inicjatywy sektora prywatnego, które mają na celu pomoc początkującym 

przedsiębiorcom lub istniejącym MŚP w regionach, w tym w regionie Nitra. Najbardziej istotną jest 

Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa (SOPK) z biurami w każdym regionie. Izby regionalne świadczą 

usługi doradcze dla MŚP, organizują seminaria i targi. W regionie Nitra biuro SOPK jest uznawane za 

partnera i jest często zapraszane do udziału w okrągłych stołach poświęconych rozwojowi 

regionalnemu. Amerykańska Izba Handlowa posiada zasięg regionalny i ma swój oddział regionalny 

tylko we wschodniej Słowacji. Przykłady innych organizacji o zasięgu regionalnym, to Słowackie 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców (Združenie podnikateľov Slovenska), Słowackie Stowarzyszenie 

Małych Firm (Slovenský živnostenský zväz), Słowacka Izba Małych Przedsiębiorstw (Slovenská 

živnostenská komora), Słowacka Izba Rolniczo-Spożywcza (Slovenská poľnohospodárska a 

potravinárska komora) regularnie organizująca seminaria i inne wydarzenia biznesowe.  

 

Istnieje szereg prywatnych inicjatyw wspierających MŚP na poziomie lokalnym. Przykładami są 

inkubator technologiczny VTP Žilina w Żylinie, bratysławski Spot, który jest inicjatywą entuzjastów 

startupu, zapewniający możliwości współpracy i organizująca seminaria dla firm IT oraz zarządzająca 

akceleratorem MŚP (część CEED Tech, konsorcjum pięciu startupów, akceleratorów, działających w 

Europie Środkowej i Wschodniej). Następnie Connect, który jest centrum coworkingu i HUB 

Bratysława, zlokalizowane w Bratysławie. Przykładami inicjatyw w regionach są także Centrum 

Innowacji Biznesowych (inkubator w Bańskiej Bystrzycy), Eastcubator (inkubator ze starupem w 

Koszycach), Kreativo (centrum coworkingowe w Popradzie), Ponk, będąca organizacją społeczną 

wspierającą startupy poprzez dzielenie się wiedzą i zapewnianie przestrzeni biurowej z siedzibę w 

Nitrze. 

 

W porównaniu z innymi krajami UE, uniwersytety na Słowacji nie są szczególnie aktywne w segmencie 

MŚP i ogólnie nie mają żadnego specjalnego programu, który wspierałby MŚP i transfer innowacji. Na 

poziomie krajowym Centrum Transferu Technologii w Słowackim Centrum Informacji Naukowo-

Technicznej (SCSTI) prowadzi projekt ‘Krajowa Infrastruktura’ wspierający transfer technologii na 

Słowacji i prowadzi specjalny portal do transferu technologii. Nie prowadzi się tam jednak żadnych 
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konkretnych działań na poziomie regionalnym. Centrum zarządza także projektem „Uniwersytety jako 

motory społeczeństwa wiedzy”, mającym na celu lepsze połączenie programów nauczania 

uniwersytetów z rzeczywistymi potrzebami biznesowymi. W programie uczestniczy kilka 

uniwersytetów ze Słowacji. Uniwersytet Żylinski stosunkowo ściśle współpracuje z inkubatorem 

technologicznym VTP Žilina i opracował kurs dla startupów pod nazwą Start-up Weekend Žilina. 

Uniwersytet w Nitrze nie uczestniczy w żadnym podobnym programie. Jedynym działaniem, które jest 

w jakiś sposób związane z MŚP jest uruchomienie Centrum Doradztwa i Obsługi w 2018 roku. Celem 

inicjatywy jest zapewnienie wsparcia studentom w kilku obszarach, w tym w zakresie 

wykwalifikowanego doradztwa biznesowego. Centrum zapewnia również dostęp do powierzchni 

biurowych dla studentów, ale jest również otwarte dla osób niebędących studentami. 

 

Pomimo stosunkowo silnej obecności MŚP w regionie Nitra w porównaniu z innymi regionami 

słowackimi, regionalna i lokalna sieć wspierająca MŚP w ich działalności nie jest uważana za 

wystarczającą. Niedawne badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorców w regionach Nitry 

wykazała, że brakuje instytucjonalnego i ciągłego wsparcia MŚP na poziomie lokalnym oraz, że nie ma 

prawdziwej platformy, która zapewniłaby współpracę i koordynację między MŚP na poziomie 

lokalnym. Ankietowane podmioty podkreślały, że taka platforma ma kluczowe znaczenie dla 

potencjalnego udziału w większych projektach i rozwoju regionu. Instytucje kompleksowej obsługi 

istniejące w regionie uznaje się za niewystarczające. Tę ocenę potwierdzają analizy regionu Nitra, 

przeprowadzone przez Słowacką Agencję Biznesu w 2017 roku. Słabo rozwinięta sieć instytucjonalna 

wspierająca MŚP została wskazana jako jedna z głównych słabości regionu Nitry. 21 

 

 

Finansowe wsparcie przedsiębiorców w regionie 

 

System wsparcia finansowego dla MŚP jest dostępny głównie za pośrednictwem programów 

wdrażanych na poziomie krajowym, który szczegółowo opisano w rozdziale 2.4. Na poziomie krajowym 

wsparcie finansowe jest w większości przypadków przekazywane za pośrednictwem Słowackiej Agencji 

Biznesu (SBA) i może przybierać różne formy (pożyczki, mikropożyczki, kapitał wysokiego ryzyka, 

gwarancje, bezzwrotną pomoc finansową itp.). Skala pomocy finansowej dostępnej na poziomie gminy 

jest znacznie mniejsza. 

 
21 Analyza podnikatelskeho prostredia v regionoch SR, SBA, 2018 
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Władze lokalne i regionalne mają uprawnienia podatkowe, które pozwalają im stosować bodźce 

podatkowe w postaci podatków lokalnych, zwłaszcza podatków od nieruchomości. Wsparcie w postaci 

zwolnień podatkowych lub programów ulg podatkowych zaczęło być wykorzystywane przez gminy po 

2005 roku, po przeprowadzeniu decentralizacji fiskalnej. Oprócz zachęt podatkowych, władze lokalne 

korzystają także z innych instrumentów finansowych, takich jak dotacje i / lub pożyczki. Narzędzie to 

jest jednak silnie ograniczone dostępnym budżetem gminy oraz ramami prawnymi. Ustawa nr 

583/2004 w sprawie zasad budżetowych dla samorządów daje gminom zielone światło dla udzielania 

wsparcia finansowego firmom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium gminy, o ile 

warunki wsparcia są określone w ogólnie wiążącym akcie gminnym (všeobcné záväzné nariadenie) i 

ma zastosowanie do wszystkich innych przedsiębiorstw na zasadzie niedyskryminacyjnej. Ustawa 

stanowi ponadto, że wsparcie finansowe musi pochodzić z budżetu gminy i nie może przyczyniać się 

do deficytu budżetowego. 

 

Analizy z badań pokazują22, że wsparcie finansowe dla MŚP przez gminy na Słowacji polega głównie na 

wykorzystywaniu swoich kompetencji podatkowych. Najczęściej stosują odroczenie płatności podatku 

od nieruchomości (57%) i lokalnych opłat ratalnych (49%). Prawie połowa ankietowanych gmin 

korzystało również z różnych form ulg podatkowych i/lub ulg podatkowych od nieruchomości. Znacznie 

mniejszy odsetek gmin (10%) udziela bezpośrednich pożyczek i subwencji dla MŚP. Dodatkową i często 

spotykaną przez gminy formą wsparcia finansowego (81% badanych gmin) jest udzielanie zniżek na 

dzierżawę gruntów i nieruchomości. Sprzedaż gruntów komunalnych i/lub nieruchomości MŚP za cenę 

poniżej ceny rynkowej jest również popularną formą wsparcia.  

 

Zamówienia publiczne to kolejna forma pośredniego wsparcia finansowego dla MŚP, wykorzystywana 

stosunkowo często przez gminy w całej UE. Na Słowacji gminy muszą przestrzegać ustawy z 2006 roku 

o zamówieniach publicznych, zgodnie z którą wszelkie dostawy towarów i usług muszą być zamawiane 

w drodze procedury zamówień publicznych. Bezpośrednie przypisanie do lokalnych firm nie jest 

możliwe i za każdym razem gdy gmina coś kupuje, lokalne MŚP konkurują z dowolną inną firmą, 

zlokalizowaną w gminie lub poza nią. 

 

 

 
22 J. Tvrdoň - Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov, 2007  
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Badana na potrzeby niniejszego raportu gmina Nové Zámky potwierdza, że instrumenty finansowe 

wymienione w tym rozdziale są instrumentami wykorzystywanymi przez gminę. W celu zwiększenia 

wskaźnika udziału MŚP w procesie zamówień publicznych dla lokalnych firm zaproponowano 

wprowadzenie progu 100 000 EUR dla zamówień na towary i usługi. Gdyby wartość zamówienia była 

poniżej tego progu, gmina byłaby w stanie skontaktować się bezpośrednio z lokalnymi 

przedsiębiorstwami (bez wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

 

 

Współpraca lokalnych samorządów z lokalnym biznesem 

 

W większości przypadków działania kształtujące otoczenie biznesu w regionie / gminie (w tym działania 

mające na celu wspieranie przedsiębiorstw) są prowadzone na zasadzie ad hoc, bez celowej strategii. 

Jednak warunki wstępne systematycznego rozwoju środowiska biznesowego na poziomie lokalnym w 

okresie ostatnich piętnastu lat uległy nieznacznej poprawie. Ważnym impulsem było przyjęcie (w 

związku z negocjacjami przedakcesyjnymi UE) aktu nr 503/2001 w sprawie wsparcia rozwoju 

regionalnego, który zdefiniował Program rozwoju gospodarczego i społecznego gminy (PHSR) jako 

średnioterminowy dokument programowy gminy. Program PHSR zawiera analizę równowagi 

ekonomicznej i społecznej gminy, główne kierunki jej rozwoju, określa cele i potrzeby w zakresie 

infrastruktury itp.. Dokument ten powinien zasadniczo stanowić główny dokument planistyczny 

samorządu lokalnego w dziedzinie lokalnego rozwoju gospodarczego. Większość gmin na Słowacji 

posiada ten dokument (brakuje go w mniejszych gminach), a lokalne podmioty gospodarcze w 

większości uczestniczą w jego tworzeniu. 

 

Można zatem stwierdzić, że program PHSR jest platformą poprzez którą lokalne firmy mogą wpływać 

na priorytety lokalnego rozwoju i środowisko biznesowe jako takie. Wyniki ankiety pokazują również,   

że w gminie Nové Zámky społeczność biznesowa jest faktycznie zaproszona do współpracy i uczestniczy 

w tworzeniu programu PHSR. Również inne gminy twierdzą, że najważniejsze podmioty gospodarcze 

są zapraszane do tworzenia programu PHSR. Inną rzeczą jest natomiast to, w jakim stopniu otrzymane 

dokumenty są przestrzegane i czy służą jako rzeczywisty plan działań dla administracji gminy. W 

analizie SWOT, która stanowi część programu PHSR w gminie Nové Zámky, „niewymiarowa współpraca 

między miastem a pracodawcami” jest wymieniana jako „słabość”. Dokument ten określa też jako 
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jedno z działań priorytetowych „wsparcie współpracy między podmiotami (biznesowymi) i tworzenie 

innowacji”. 23 

 

Innym ważnym warunkiem systematycznej współpracy władz lokalnych i przedsiębiorców jest istnienie 

struktur organizacyjnych, w tym wyspecjalizowanych jednostek działających na poziomie gminy. Na 

poziomie regionalnym istnieją urzędy samorządu terytorialnego, departamenty rozwoju regionalnego 

lub rozwoju regionalnego i terytorialnego, władze regionalne i urzędy okręgowe. Na poziomie 

gminnym, kwestią rozwoju środowiska biznesowego i współpracy z podmiotami gospodarczymi 

zajmują się różne komisje. W praktyce jednak, skuteczność działania tych struktur jest różna. Badanie 

pokazuje, że w gminie Nové Zámky istnieje Komisja ds. Finansów i Przedsiębiorczości i jest strukturą 

służącą między innymi do komunikacji ze środowiskiem biznesowym. W Bratysławie podobnie istnieje 

Komisja ds. Planowania Przestrzennego i Strategicznego, w Nitrze Komisja ds. Planowania 

Przestrzennego, Architektury i Inwestycji a w Koszycach Komisja Rozwoju Regionalnego i Turystyki. 

 

W powyższym rozdziale przedstawione zostały mechanizmy wsparcia finansowego dostępne dla władz 

lokalnych. Jednak oprócz wymienionych narzędzi, gminy mogą wspierać MŚP za pośrednictwem 

infrastruktury i instrumentów informacyjnych. Kategoria „instrumentów infrastruktury” jest dość 

szeroka. W przypadku, gdy firma potrzebuje określonego rodzaju nieruchomości, gminy mogą pomóc 

w znalezieniu odpowiedniego biura lub innego odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności 

gospodarczej i zaproponować obniżony czynsz (poniżej ceny rynkowej). Odrębna podgrupa gminnych 

działań mających na celu przygotowanie gruntów pod działalność gospodarczą składa się zakupu i 

łączenia działek w celu stworzenia większego obszaru nadającego się do działalności handlowej lub 

przemysłowej oraz wyposażenia działek w odpowiednią infrastrukturę. Szczególnie w przypadku 

przyciągania dużych inwestorów ważne jest zapewnienie atrakcyjnej ziemi z dobrym połączeniem 

komunikacyjnym. Szczególne znaczenie ma tutaj planowanie przestrzenne powiązane z miejskim 

programem rozwoju gospodarczego i społecznego, w którym mogą uczestniczyć także MŚP. 

 

Rozważając środki inne niż wsparcie finansowe, zapewnienie lokali pod działalność gospodarczą jest 

jednym z narzędzi, z którego najczęściej korzystają samorządy lokalne. Z wcześniej prowadzonych 

ankiet dotyczących tej problematyki wynika, że aż 81% gmin używa czynszu jako subsydiowanego 

narzędzia a 66% gmin korzysta z subsydiowanej dzierżawy gruntów jako instrumentu wsparcia MŚP. 

 
23 https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=15989  

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=15989
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Sprzedaż gruntów MŚP poniżej wartości rynkowej wykorzystało 48% gmin, a 28% gmin zaoferowało 

MŚP zniżki przy sprzedaży swoich nieruchomości. Darowizny i/lub sprzedaż nieruchomości i/lub działek 

za symboliczną cenę są wykorzystywane w mniejszym stopniu (około 17%). Głównymi przyczynami 

niskiego odsetka wykorzystania tego instrumentu jest ograniczona liczba własnych gruntów i 

budynków gminy oraz ograniczenia prawne. Niektóre gminy, jak na przykład dzielnica Starego Miasta 

w Bratysławie, w swoich wewnętrznych wytycznych dotyczących zarządzania aktywami wyraźnie 

zakazały wszelkiego rodzaju darowizn majątku komunalnego.24 

 

Coraz bardziej popularnymi i wykorzystywanymi narzędziami w tej kategorii instrumentów jest rozwój 

inkubatorów przedsiębiorczości i parków przemysłowych. Prawie jedna czwarta gmin podaje 

inkubatory jako narzędzie za pomocą którego zamierza wspierać zwłaszcza firmy na początkowym 

etapie ich istnienia. Jednak szersze wykorzystanie tego instrumentu jest ograniczone względnie 

wysokimi kosztami z nim związanymi, a w niektórych przypadkach brakiem zainteresowania lokalnych 

przedsiębiorców. W przypadku przygotowania gruntów i ich uzbrojenia dla przyszłych inwestorów, 

nawet 60% gmin zgłasza, że stosuje taki instrument. Prawie taki sam odsetek gmin deklaruje, że 

zbudowało bazę dostępnych gruntów i budynków odpowiednich dla biznesu. Pomimo często 

podkreślanych trudności finansowych i ograniczonego budżetu gminy, aż 38% gmin kupuje grunty w 

celu przygotowania niezbędnej infrastruktury, a następnie sprzedaży/wynajmu gruntów potencjalnym 

inwestorom. Z tego instrumentu korzystają szczególnie większe gminy, posiadające ponad 5 000 

mieszkańców. Należy tu zauważyć, że prawie 80% badanych gmin, posiadających ponad 10 000 

mieszkańców rozważa założenie parku przemysłowego/biznesowego na terytorium gminy i w 

większości przypadków już zarezerwowało środki finansowe i uwzględniło je w planie 

zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na wysokie koszty, parki biznesowe są często 

finansowane ze środków UE. Miasto Nové Zámky zbudowało park przemysłowy i aktywnie go promuje, 

jednak nie cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców25, natomiast w pobliskiej 

miejscowości Palarikovo powstał kolejny, lepiej prosperujący park przemysłowy o powierzchni 15 ha. 

W całym regionie Nitra znajduje się kilka parków biznesowych, a najbardziej znany jest park 

przemysłowy Nitra Sever - Mlynarce, w którym znajdują się takie firmy jak Jaguar Land Rover i Foxconn. 

Ministerstwo Gospodarki prowadzi zaktualizowaną listę wszystkich parków biznesowych na Słowacji, 

które uzyskały dofinansowanie unijne lub krajowe. 26 

 
24 https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/40/40147/Zasady_hospodarenia_2017.pdf 
25 https://www.novezamky.sk/priemyselny-park-v-anglictine/ds-1516/archiv=0 
26 https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/#kraj-nr 

https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/40/40147/Zasady_hospodarenia_2017.pdf
https://www.novezamky.sk/priemyselny-park-v-anglictine/ds-1516/archiv=0
https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/#kraj-nr
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Oprócz mechanizmów wsparcia finansowego opisanych we wcześniejszym rozdziale oraz 

instrumentów związanych z infrastrukturą opisanych powyżej należy wspomnieć o instrumentach 

informacyjnych, dostępnych dla gmin i za pośrednictwem których mogą one współpracować z MŚP. 

Jedną z ważniejszych kategorii w ramach instrumentów współpracy jest udzielanie pomocy ekspertów 

i rozpowszechnianie informacji. Oprócz świadczenia usług doradczych, w szczególności w zakresie 

funduszy strukturalnych, powinny one również mieć na celu przyciąganie przedsiębiorstw i 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz wspieranie władz lokalnych w 

przygotowywaniu badań rozwoju regionalnego, działań koordynacyjnych i informacyjnych. Marketing 

gminy i/lub regionu należy do kategorii „instrumentów informacyjnych” i należy do ważnych działań 

każdej gminy. Gmina może promować terytorium i jego atrybuty jako produkt (miejsca odpowiednie 

dla biznesu zlokalizowane na terenie gminy, atrakcyjność danej gminy z punktu widzenia inwestycji, 

turystyki lub jakości życia itp.) w celu przyciągnięcia inwestorów, wysoko wykwalifikowanych 

pracowników, studentów itp.. W badaniu eksplorującym działania marketingowe gmin stwierdzono, 

że w zasadzie wszystkie większe gminy posiadały wyspecjalizowaną jednostkę w administracji miejskiej 

odpowiedzialną za marketing, a większość z nich zaprosiła biznes do dyskusji na temat strategii 

marketingowych. Działania marketingowe mają jednak charakter ad hoc.27 Region Nitra utworzył 

wyspecjalizowaną jednostkę marketingową i turystyczną, a przedstawiciele administracji VUC 

potwierdzili, że niektóre działania były aktywnie omawiane z lokalnymi firmami. Przy bliższej analizie 

podejścia marketingowego widać, że marka regionalna bardziej koncentruje się na turystyce i kulturze 

niż na tożsamości biznesowej. W gminie Nové Zámky działania marketingowe są przeprowadzane za 

pośrednictwem biura burmistrza i nie ma spójnej strategii marketingowej ani specjalnej struktury 

zapewniającej udział firm MŚP. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Na rozwój lokalnej przedsiębiorczości mają wpływ różnego rodzaju uwarunkowania, stanowiące źródło 

kształtowania i funkcjonowania ekosystemu gospodarczego oraz charakteru występujących pomiędzy 

jego interesariuszami powiązań. W niniejszym raporcie scharakteryzowana została sytuacja małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz lokalnych samorządów w Republice Słowackiej na tle 

 
27 https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/48596005/055a_2014.pdf 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/48596005/055a_2014.pdf
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uwarunkowań strukturalnych, społecznych i gospodarczych oraz zachodzących między nimi relacji, 

które stymulują rozwój regionalny, tworzą fundamenty sukcesu gospodarczego lokalnych 

przedsiębiorstw oraz wpływają na jakość życia lokalnych społeczności. Słowackie małe i średnie 

przedsiębiorstwa zostały poddane analizom porównawczym do których wykorzystane zostały wybrane 

indeksy rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu rozwoju regionalnego. Przedstawione 

zostały uwarunkowania działalności lokalnych samorządów oraz wybrane aktywności wspierające 

lokalną przedsiębiorczość a także wybrane systemowe instrumenty wsparcia MŚP, w tym wsparcia 

strukturalnego i finansowego z poziomu krajowego i regionalnego. W raporcie omówieniu został 

poddany również wybrany dla celów porównawczych region Nitra, położony w południowo-zachodniej 

części Słowacji.  

 

Szczególną uwagę w zakresie budowania współpracy pomiędzy samorządami i biznesem warto zwrócić 

na Program PHSR, jako działanie planistyczne samorządu lokalnego w dziedzinie lokalnego rozwoju 

gospodarczego w którego opracowywaniu mogą uczestniczyć lokalne przedsiębiorstwa a przez to 

wpływać na priorytety lokalnego rozwoju i środowisko biznesowe. Jednym z priorytetowych działań w 

opracowywaniu tego dokumentu jest „wsparcie współpracy między podmiotami (biznesowymi) i 

tworzenie innowacji”.  
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