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SÚHRN



SÚHRN
Úvod 

• Podľa najnovšej štúdie Global Business Monitor vypracovanej medzinárodnou finančnou skupinou BIBBY 
Financial Services (BFS) a svetovým lídrom v oblasti poistenia obchodných úverov Euler Hermes sú pre malé 
podniky celosvetovo najväčšou hrozbou rastúce náklady.

• V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa Slovensko vyznačuje vysokou podnikateľskou činnosťou a najvyšším 
zastúpením mikropodnikov. Slovensko má výrazne vyšší podiel priemyslu a stavebníctva v porovnaní s EÚ-28. 
Naopak, odvetvie služieb je menej zastúpené.

• Viac ako jeden z piatich (21,9 %) aktívnych MSP má sídlo v Bratislave a zvyšok je rovnomerne rozložený po 
celom Slovensku.

• Pozitívne ekonomické ukazovatele pre sektor MSP sa odrážajú na ukazovateľoch ekonomiky vo všeobecnosti. 
Pridaná hodnota (nefinančných) MSP sa medziročne zvýšila o 11,0 % na 24 179 miliónov EUR. Rast eura 
dosiahnutý prostredníctvom pridanej hodnoty MSP bol najvýznamnejší za posledných osem rokov. Viac ako dve 
tretiny pridanej hodnoty MSP vytvorili podniky pôsobiace v oblasti priemyslu, obchodu a obchodných služieb.

• Hospodársky rast na základe sezónne upravených podmienok výrazne klesol zo 4,1 % v roku 2018 ako celku na 
3,4 % medziročne v prvom štvrťroku 2019 a 2,5 % medziročne v druhom štvrťroku.



HLAVNÉ INFORMÁCIE
Obchodné výzvy

• Rastúce réžie / náklady sú v súčasnosti najväčšou výzvou, ktorej čelia slovenské malé a stredné podniky (57 %),  
zatiaľ čo vládne regulácie / legislatíva (byrokracia) budú najväčšou výzvou v budúcich 12 mesiacoch

• Pre české malé a stredné podniky sú v súčasnosti a v budúcich 12 mesiacoch najväčšou výzvou vládne 
regulácie / legislatíva (byrokracia) 

• Včasné inkaso platieb od zákazníkov je najproblematickejšou oblasťou riadenie cashflow podľa 47 % 
respondentov. To isté vníma ako najväčší problém 42 % českých respondentov

• Viac ako dve pätiny (43 %) malých a stredných podnikov sa domnievajú, že nárast úrokových sadzieb bude mať  
nejaký dopad na rast ich podnikania

Obchodné príležitosti

• Malé a stredné podniky sú optimistické čo sa týka príležitostí pre svoj rast, keď 77 % hovorí, že existujú 
príležitosti pre rast ich podnikania a ako najväčšiu príležitosť vidia vývoj nových produktov a služieb (14 %) 

• Podľa českých podnikov sú to sociálne médiá

Investície

• 88 % malých a stredných podnikov plánuje v roku 2019 investovať do svojho podniku, pričom hlavnou oblasťou 
investícií je predaj a marketing (41 %). Toto je tiež hlavná oblasť investovania pre tých, ktorí hodlajú v roku 
2019 investovať



VÝZVY & PRÍLEŽITOSTI



OBCHODNÉ VÝZVY 

• Rastúce réžie / náklady 
sú v súčasnosti 
najväčšou výzvou, 
ktorej čelia slovenské 
malé a stredné podniky 
(57 %)

• Naopak v budúcich 12 
mesiacoch budú 
najväčšou výzvou 
vládne regulácie / 
legislatíva (byrokracia)

• Pre české malé a 
stredné podniky sú 
teraz i v budúcich 12 
mesiacoch najväčšou 
výzvou vládne regulácie 
/ legislatíva 
(byrokracia) 
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OBCHODNÉ VÝZVY - CASHFLOW

• Včasné inkaso platieb od 
zákazníkov je stále najviac 
problematickou oblasťou 
riadenia cashflow podľa 47 % 
respondentov

• Toto je najväčším problémom  
aj pre 42 % českých 
respondentov

47%

17%

12%

7%
6%

36%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Včasné inkaso
platieb od

zákazníkov

Včasná
úhrada

dodávok

Včasná
úhrada daní

Včasná
výplata renty

Včasná
úhrada platov

a miezd

Žiadna z
uvedených
možností

Najväčšie problémy pri riadení cashflow



OBCHODNÉ VÝZVY - DOPAD RASTU ÚROKOVÝCH SADZIEB

• Viac než dve pätiny (43 %) 
malých a stredných podnikov 
cíti, že nárast úrokových 
sadzieb bude mať nejaký 
dopad na rast ich podnikania
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OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI

• Malé a stredné podniky sú 
optimistické čo sa týka príležitostí 
pre svoj rast, keď 77 % hovorí, že 
existujú príležitosti pre rast ich 
podnikania a ako najväčšiu 
príležitosť vidia vývoj nových 
produktov a služieb (14 %) 

• Podľa českých podnikov sú to 
sociálne médiá
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STRATEGICKÉ PORADENSTVO PRE RAST

• Takmer polovica (47 %) sa 
domnieva, že istá forma 
externého strategického 
poradenstva, ktoré je v súčasnosti 
dostupné len pre veľké 
korporácie, by podporilo rozvoj 
podnikania
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INVESTÍCIE



INVESTÍCIE V ROKU 2019

• 88 % malých a stredných podnikov plánuje v 2019 
do svojho podnikania investovať a hlavnou 
oblasťou investícií je predaj a marketing (41 %)

• Tí, ktorí plánujú v roku 2019 investovať, hodlajú 
investovať do rovnakej oblasti

• U českých malých a stredných podnikov sú hlavnou 
oblasťou investícií existujúci zamestnanci (školenia 
a rozvoj)

41%

40%

37%

36%

28%

16%

12%

1%

Predaj a marketing

Súčasní zamestnanci
(školenia a rozvoj)

IT alebo digitálna technika

Stroje a vybavenie (nie
digitálne)

Noví zamestnanci (nábor)

Vývoj nových produktov

Neplánujem investovať

Žiadna z uvedených
možností

Oblasti investícií v roku 2019



METODOLÓGIA

• Bolo skúmaných približne 2300 malých a stredných podnikov v 13 krajinách

• Bolo skúmaných 150 malých a stredných podnikov na každú krajinu (s 
výnimkou USA s 500 pohovormi)

• Išlo o mix malých a stredných podnikov zo sektoru veľkoobchodu, výroby, 
stavebníctva, dopravy a služieb.

• Dátum prieskumu: 13. máj a 14. jún 2019

• Výskum v teréne uskutočnila externá výskumná agentúra Critical Research
Analysis

• Analýzu uskutočnil a správu spracoval tím BFS Global Insight



KDO JE BIBBY FINANCIAL SERVICES



KDO JE BIBBY FINANCIAL SERVICESA EULER HERMES

O BIBBY Financial Services

• BIBBY Financial Services je najväčšia nezávislá factoringová spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie 
so sídlom vo Veľkej Británii. 

• Celosvetovo pôsobí v 14 krajinách po celej Európe, Severnej Amerike a Ázii.

• Globálne zamestnáva viac než 1300 ľudí a poskytuje servis viac než 10 000 spoločnostiam po celom svete.

• V Českej republike pôsobí od roku 2007. Financuje okolo 300 rôznych odvetví od logistiky cez strojárstvo až po 
veľkoobchod a služby. 

• Viac o BIBBY Financial Services nájdete na www.bibbyfinancialservices.sk.

O Euler Hermes

• Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných úverov a uznávaným špecialistom v oblasti ručenia, 
inkasa, štruktúrovaného obchodného úveru a politického rizika. 

• Euler Hermes so sídlom v Paríži pôsobí vo viac než 50 krajinách s 5 800 zamestnancami. V roku 2018 dosahoval 
náš konsolidovaný obrat 2,7 miliardy EUR a poistené globálne obchodné transakcie predstavovali expozíciu 962 
miliárd EUR.

• Vlastná spravodajská sieť analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti, čo predstavuje 92 % celosvetového 
HDP. 

• Viac informácií nájdete na: www.eulerhermes.com.  

http://www.eulerhermes.com/
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