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Čím viac získame, tým viac môžeme stratiť 

 

Rast zahraničných investícií nebude pokračovať navždy. 

 

Od konca mečiarovskej éry v roku 1998 zažíva Slovensko zlatú éru prílevu zahraničných investícií. 

Krajina vyšla z tieňa svojho väčšieho brata, Českej republiky, a nastúpila cestu privatizácie a 

zásadných reforiem. Relatívna politická stabilita počas tohto obdobia v kombinácii so vstupom 

Slovenska do viacerých medzinárodných organizácií a zoskupení, ako je OECD, EÚ, NATO, 

Schengen a eurozóna, vyslala jasný signál zahraničným investorom o tom, že Slovensko je 

bezpečným a atraktívnym miestom pre investovanie. Hoci bola v tom období úroveň investícií na 

Slovensku ovplyvnená globálnou ekonomikou, vo všeobecnosti si krajina užíva výhody zahraničných 

investícií až doteraz. 

 

Investície, to nie je len jednosmerný tok. V posledných rokoch sme svedkami toho, ako sa niektorí z 

prvých investorov, ako je napríklad Baumax, sťahujú z trhu. História ukazuje, že by bolo naivné si 

myslieť, že cyklus rastu zahraničných investícií bude pokračovať navždy. Musíme byť veľmi opatrní, 

aby sme sa nestali príliš arogantní a sebavedomí a nakoniec nestratili to, čo sme získali. 

 

I keď je riskantné priveľmi sa viazať na jedno odvetvie, napríklad na automobilový priemysel, 

pozitívom je, že v krátkodobom až strednodobom horizonte nebude ľahké investície do 

automobilového priemyslu premiestniť. Za naše najväčšie riziko považujem centrá zdieľaných 

služieb, ktoré sú mobilnejšie a dajú sa premiestniť relatívne ľahko. Za posledných 12 mesiacov som 

už zaznamenal, že viaceré centrá zdieľaných služieb presťahovali svoje aktivity zo Slovenska do 

Rumunska alebo niekde do Ázie. 

 

Keďže samotné centrá zdieľaných služieb nie sú „odvetvím“, dostáva sa im menej pozornosti zo 

strany vlády. Preto pod záštitou AmCham vytvorili v minulom roku viaceré centrá spoločnú pracovnú 

skupinu. Podnetom pre tento krok bola sčasti skutočnosť, že v posledných rokoch, keď mali zmeny v 

pracovnom práve a zvýšenie odvodov zamestnávateľov do sociálnej poisťovne negatívny dosah na 

činnosti centier zdieľaných služieb, nemali centrá pri rokovaniach s vládou jednotné zastúpenie. 

Podľa môjho názoru bude odlev centier zdieľaných služieb pokračovať v prípade, že nadchádzajúca 

vláda nevyšle jednoznačný signál o svojej podpore tomuto sektoru a nebude s ním aktívne 

spolupracovať pri riešení jeho problémov. 
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The more we gain the more we can lose 

 

Slovakia has enjoyed a golden era of inward investment since the end of the Meciar era in 1998.  

The country has grown out of the shadows of its larger cousin Czech Republic, leading the way with 

privatization and tough reforms.  The relative political stability during this period combined with 

Slovakia joining the wide range of international clubs such as the OECD, EU, NATO, Schengen, and 

the Eurozone, sent a strong signal to international investors that Slovakia is a safe and attractive 

place to invest.   While the level of investment in Slovakia has been impacted by the global economy 

during this period, generally Slovakia has still enjoyed the benefits of inward investment up until now. 

 

Investment is not a one way stream.  In recent years we have seen some of the initial early investors 

such as Baumax start to exit.  History shows that you would be foolish to assume an upward 

investment cycle will continue forever.  For this reason we need to be very careful that we do not 

become too arrogant or complacent and then lose what we have gained.   

 

While it is risky being too closely aligned with one industry such as automotive, the positive side is 

that automotive investments are not easy to relocate in the short to medium term.  I see our largest 

risk are to be Shared Service Centres as they are more mobile and can be relatively easily 

relocated.  In the last 12 months I have already seen several Shared Service Centres move business 

functions from Slovakia to Romania or somewhere in Asia.   

 

As the Shared Service Centres are not an ‘industry’ on their own, they tend to get less attention from 

the government.  For this reason many of the Shared Service Centres established a joint focus group 

under the umbrella of AmCham last year.  This was driven partly by the fact that they had no unified 

voice to the government in recent years when changes to the labour law and increases in employer 

social security negatively impacted their business.  In my opinion, the outflow of Shared Service 

Centres will continue unless the incoming government sends a clear signal that they are supportive 

of this sector and will actively engage with this sector to address their concerns. 

 


