Vážené dámy, Vážení páni, ctení hostia, priatelia....
Želám Vám príjemný deň,
dovoľte mi, aby som Vás v mene Ministerstva hospodárstva SR, ako aj v mene
svojom, srdečne pozdravil a poďakoval sa za pozvanie zúčastniť sa 21. ročníka ekonomickej
konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Ako už bolo neraz povedané, Slovensko je priemyselná krajina, ktorá patrí medzi
európske krajiny s jednou z najviac otvorených ekonomík. Vysoká miera industrializácie a
podiel priemyslu na HDP krajiny je jeden z najvyšších spomedzi krajín EÚ. V rámci takéhoto
postavenia priemyslu a neustálych dynamických a technologických zmien má Slovenská
republika ambíciu klásť väčší dôraz na pridanú hodnotu priemyselnej výroby a podporu
výskumu a inovácií. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu absencie ucelenej hospodárskej politiky
Slovenska, Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje „Stratégiu hospodárskej politiky SR do
roku 2030“.
Ako napovedá samotný názov dokumentu, jej cieľom bude určiť strategické
smerovanie hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030 a načrtnúť obraz o ďalšom vývoji
a rozvoji hospodárstva Slovenska. Stratégia mapuje postavenie SR v rámci EÚ a globálnych
trendov, identifikuje oblasti, ktoré sú významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej
stability,
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a zamestnanosti ako garancie sociálneho rozvoja. S potešením môžem konštatovať, že na jej
tvorbe sa okrem zástupcov štátnej správy, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, ako aj zo zástupcov vedy a výskumu (univerzít a výskumných inštitúcií) a
zamestnávateľských zväzov, podieľajú aj zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, za čo by som im chcel týmto poďakovať.
Dôležitým aspektom spracovania tohto strategického dokumentu je aj očakávaný
vývoj priemyslu v nadväznosti na koncept Priemysel 4.0. v nasledujúcich rokoch, ktorý so
sebou prináša nové výzvy, na ktoré bude musieť reagovať aj Slovenská republika. Aj preto je
vypracovanie spomínaného dokumentu pre Ministerstvo hospodárstva SR kľúčovou

úlohou. Doba sa mení veľmi dynamicky, menia sa potreby investorov a celá štruktúra
priemyslu. Vznikajú nové odvetvia, menia sa tradičné spôsoby fungovania výrobných
závodov; žijeme v dobe robotizácie a digitalizácie. Kto neinvestuje do nových technológií
a výroby, ekonomicky nemusí prežiť. Je dôležité nevnímať koncept Priemysel 4.0. ako hrozbu
ale ako príležitosť, a chápať zavádzanie nových prístupov v rámci Priemyslu 4.0 ako
príležitosť
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a konkurencieschopnosť slovenského priemyslu, čo v konečnom dôsledku pocíti celá
ekonomika.
Ďalšou z oblastí, ktoré budú pre hospodárstvo SR v roku 2018 kľúčové, bude
spoľahlivý trh práce s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily - a to aj s ohľadom na už
spomínaný koncept Priemyslu 4.0. Digitalizácia a robotizácia predpokladá vznik nových
typov profesií, čo vyžaduje opatrenia zamerané na nový koncept vzdelávania, a to - duálne
vzdelávanie, odborná príprava študentov a absolventov, či rekvalifikácia zamestnancov.
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demografických zmien, či životného prostredia, čo vyžaduje opatrenia zamerané na podporu
investícií prinášajúcich pridanú hodnotu a podporujúcich výskum a inovácie s vysokou
technologickou vyspelosťou, ako aj celkovú podporu inovatívneho potenciálu SR na všetkých
úrovniach.
Ministerstvo hospodárstva SR sa už v súčasnosti snaží adresne cieliť investičnú
podporu na pridanú hodnotu a týmto spôsobom rozvíjať aj iné ako len západné regióny SR.
Dovoľte mi v tejto súvislosti spomenúť nový zákon o investičnej pomoci, ktorého účinnosť
očakávame od 1. apríla 2018 a ktorým Ministerstvo hospodárstva SR reagovalo práve na
meniacu sa štruktúru priemyslu ako aj potreby investorov. Predsa len, ten „starý“ zákon
o investičnej pomoci má už 10 rokov a odvtedy prešla výraznými zmenami nielen globálna
ekonomika, ale aj tá slovenská. Už nemáme v úmysle podporovať klasické montážne dielne,
ale budeme sa zameriavať na investície s vyššou pridanou hodnotou, ktoré prirodzene
generujú aj rast miezd.
Za dôležité považujeme i podporu a rozvoj podnikateľského prostredia, o čom vás
Ministerstvo hospodárstva SR mohlo presvedčiť už minulý rok a to prijatím balíčka opatrení

na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorého prvý odpočet už čoskoro zverejníme.
V podpore podnikateľského prostredia budeme pokračovať aj v tomto roku prijatím druhého
antibyrokratického balíčka, ktorý bude obsahovať, podobe ako ten predchádzajúci, opatrenia
z rôznych oblastí. Rád by som spomenul niektoré z pripravovaných opatrení ako napr.
zjednodušenie administratívy pre podnikateľov pri vstupe do systému duálneho vzdelávania či
zrušenie povinnosti každoročného podpisovania vyhlásenia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti
základu dane. Rovnako intenzívne pracujeme na riešení goldplatingu v našich zákonoch, teda
regulácií nad rámec vyžadovaných EÚ. Tam, kde sa ukáže goldplating nežiaduci, budeme
trvať na jeho odstránení. V prvom kroku sa prioritne zaoberáme zákonmi v gescii
Ministerstva hospodárstva SR a pevne verím, že do konca roka sa nám podarí venovať sa aj
ostatným zákonom, ktoré sa týkajú podnikateľov. Je potrebné zdôrazniť, že na príprave
návrhov sme intenzívne spolupracovali a stále spolupracujeme so zástupcami podnikateľov,
ktorých profesionálne vstupy a názory si veľmi ceníme. Sme presvedčení, že iba vzájomnou
podporou vieme formovať prostredie, v ktorom sa dobre podniká.
Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že dlho očakávaný strategický dokument
„Hospodárska stratégia Slovenska do roku 2030“, ako aj predstavené zámery a ciele MH SR
na rok 2018 v oblasti hospodárskej politiky, významnou mierou určia ďalšie smerovanie
hospodárstva na Slovensku.
Ďakujem za pozornosť a želám Vám úspešný priebeh konferencie.

