EKONOMICKÝ PRIESKUM SOPK 2019 – 2020

Ekonomický prieskum SOPK
2019 – 2020
Vážená pani, vážený pán,
včasná informácia o možnom vývoji ekonomiky
v reálnom čase, ako dôsledok realizácie hospodárskej
politiky štátnych orgánov, má svoj význam pre formovanie
a stabilitu podnikateľských aktivít. Platí však aj obrátený
princíp, keď očakávania a názory podnikateľskej sféry
pozitívne vplývajú na hospodársku politiku.
Aj preto Slovenská obchodná a priemyselná komora
pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový
prieskum, v ktorom majú manažmenty firiem možnosť
vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich spoločností
i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom a nasledujúcom
roku. Svojimi odpoveďami v ankete manažéri zároveň
monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku
politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú
činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie.
Aj tohtoročný dotazník monitoruje oblasť využívania
eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy
v eurozóne a na pôsobenie eura v SR. Vzhľadom na
pretrvávajúce problémy sme opäť zaradili otázky týkajúce
sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.
Prezentované názory a očakávania po spracovaní poslúžia
SOPK pri identifikácii nálad, postojov a situácie jej členov,
ako aj ďalších podnikateľských subjektov tak, aby komora
mohla vystupovať kvalifikovane a dôveryhodne. Takéto
kvalifikované poznanie, ktoré mapuje nálady a pozície
podnikateľského sektora v jeho trendoch za viacročné
obdobie, môže efektívne slúžiť Vám pri formulovaní
strategických zámerov a orgánom SOPK pri spracúvaní
odporúčaní a návrhov relevantným inštitúciám nielen
v Slovenskej republike, ale aj na medzinárodnej úrovni.
Tieto očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní
analýzy zverejnené, tak ako v predošlých rokoch,
v publikácii Základné makroekonomické rámce vývoja

slovenskej ekonomiky v roku 2020, ktorá bude obsahovať
aj analýzu budúcoročného vývoja a očakávaný vývoj
v Európskej únii. Výsledky analýzy budú koncom
januára 2020 prezentované na odbornej konferencii za
účasti podnikateľských subjektov, predstaviteľov vlády,
NBS, štátnych orgánov a verejnej správy a následne
publikované v komorovom mesačníku SOPK „Obchod
Priemysel Hospodárstvo“ a na web stránke SOPK.
Sme presvedčení, že podporíte zámer SOPK poskytnúť
podnikateľskej sfére erudované informácie a svojimi
odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov
na riešenie problémov ekonomiky v Slovenskej republike.
Na spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj
dostatočná vzorka respondentov.
Dotazník je aj súčasťou mesačníka „Obchod Priemysel
Hospodárstvo“ a uverejnený je tiež na web stránke SOPK:
www.sopk.sk.
Vyplnený dotazník prosíme poslať najneskôr do
30. novembra 2019 na mailovú adresu:
darina.knapikova@sopk.sk alebo faxom, poštou
alebo osobne na kontakty, ktoré sú uvedené
na poslednej strane dotazníka. Dotazník je tiež možné
vyplniť online na stránke www.sopk.sk, resp. elektronicky
na https://forms.gle/y3eex1PsYb8WtpD8A
Za dôveru, ochotu a čas strávený pri vyplnení dotazníka
Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom

Dr.h.c. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK
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DOTAZNÍK
Vašu odpoveď označte symbolom (x)

Sektor, v ktorom podnikáte:
výroba



doprava, obchod, služby a iné



I. OČAKÁVANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NAŠEJ SPOLOČNOSTI
OBRAT – TRŽBY
0.1 Celkový obrat v roku 2019 sa v porovnaní
s rokom 2018:
zvýši

ostane rovnaký

zníži

0.2 Očakávame, že celkový obrat sa v roku 2020:
zvýši

ostane rovnaký

zníži

PREDAJ NA DOMÁCOM TRHU
0.3 Príjmy z predaja na domácom trhu v roku 2019
sa v porovnaní s rokom 2018:
zvýšia

ostanú rovnaké

znížia

0.4 Očakávame, že príjmy z predaja
na domácom trhu sa v roku 2020:
zvýšia

ostanú rovnaké

znížia

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ
0.5 Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2019
sa v porovnaní s rokom 2018:
zvýši

ostane rovnaký

zníži

0.6 Očakávame, že hospodársky výsledok
po zdanení sa v roku 2020:
zvýši

ostane rovnaký

zníži

VÝVOZ
0.7 Príjmy z vývozu v roku 2019 sa v porovnaní
s rokom 2018:
zvýšia

ostanú rovnaké

znížia


0.8 Očakávame, že príjmy z vývozu sa v roku 2020:
zvýšia

ostanú rovnaké

znížia

PRACOVNÍCI
0.9 Počet pracovníkov v roku 2019 sa v porovnaní
s rokom 2018:
zvýši

ostane rovnaký

zníži

0.10 V roku 2020 očakávame, že počet
pracovníkov sa:
zvýši

ostane rovnaký

zníži

PRIEMERNÁ MZDA
0.11 Priemerná nominálna mzda v roku 2019
sa v porovnaní s rokom 2018:
zvýši

ostane rovnaká

zníži

0.12 Očakávame, že v roku 2020 sa priemerná
nominálna mzda:
zvýši

ostane rovnaká

zníži

INVESTÍCIE
0.13 Úroveň investícií v roku 2019 sa v porovnaní
s rokom 2018:
zvýši

ostane rovnaká

zníži

0.14 Očakávame, že v roku 2020 sa úroveň
našich investícií:
zvýši

ostane rovnaká

zníži
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II. HODNOTENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
0.15 Celkové podnikateľské prostredie v roku
2019 je v porovnaní s rokom 2018:
priaznivé

ostalo rovnaké

nepriaznivé

0.16 Očakávame, že v roku 2020 bude celkové
podnikateľské prostredie:
priaznivé

ostane rovnaké

nepriaznivé


l zmeny

v Zákonníku práce ..................................................................................

..........................................................................................................................................................

l podpora

investícií a inovácií pre domáce i zahraničné
subjekty ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

l zníženie

daňového a odvodového zaťaženia ...................................

..........................................................................................................................................................

l opatrenia
l zníženie

cien energií a surovín ......................................................................

...........................................................................................................................................................

l uľahčenie

HOSPODÁRSKA POLITIKA VEREJNÉHO SEKTORA
0.17 Ako hodnotíte hospodársku politiku vlády SR?
pozitívne

neutrálne

negatívne

neviem posúdiť

0.18 Považujete komunikáciu vlády SR s inštitúciami
podnikateľského sektora za:
pozitívnu

neutrálnu

negatívnu

neviem posúdiť

0.19 Považujete vplyv miestnej samosprávy
(obce a mestá) a krajských samospráv na podnikateľské
prostredie za:
pozitívny

neutrálny

negatívny

neviem posúdiť

0.20 Ktoré opatrenia vlády SR v roku 2019 z hľadiska
vašej spoločnosti by mohli prispieť k zlepšeniu
podnikateľského prostredia (uveďte vždy jedno pre daný
okruh problémov, v prípade, ak sa netýkajú uvedeného
okruhu, ponechajte nevyplnené):
l zmeny v Zákonníku práce ......................................................................................
..............................................................................................................................................................

l podpora

investícií a inovácií pre domáce i zahraničné
subjekty........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

l zníženie

daňového a odvodového zaťaženia ......................................

.............................................................................................................................................................

l opatrenia

na zvýšenie ponuky pracovnej sily......................................

.............................................................................................................................................................

l zníženie

cien energií a surovín ..........................................................................

..............................................................................................................................................................

l uľahčenie

administratívnej náročnosti podnikania .......................

..............................................................................................................................................................

l iné ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

0.21 Ktoré opatrenia vlády SR v roku 2019 z hľadiska
vašej spoločnosti zhoršujú podnikateľské prostredie
(uveďte vždy jedno pre daný okruh problémov,
v prípade, ak sa netýkajú uvedeného okruhu,
ponechajte nevyplnené):

na zvýšenie ponuky pracovnej sily...................................

...........................................................................................................................................................

administratívnej náročnosti podnikania ....................

..........................................................................................................................................................

l iné ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

RIZIKÁ PRE PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ
0.22 Z hľadiska vplyvu na podnikateľskú činnosť
priraďujeme stupeň dôležitosti nasledovným rizikám
(označte x-om):
vysoký
mierny
nemá vplyv
l pokles domáceho dopytu



l pokles zahraničného dopytu



l rast cien vstupov, najmä rast cien energií v SR



l vysoké úrokové miery



l vysoká daňová a odvodová zaťaženosť



l nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily



l klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní



l nízka vymožiteľnosť práva



l tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov



l legislatívne požiadavky zo strany EÚ



l nedostatočná ochrana domáceho trhu v SR



l nepružný, byrokratický postup európskych inštitúcií



l kurzová pozícia eura k doláru a iným menám



l sociálne nepokoje



l politika odborov



l činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov



l iné (vymenujte) ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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III. EURÓPSKA ÚNIA A PODNIKANIE NA SLOVENSKU
0.23 Bude vaša spoločnosť požadovať a využívať zdroje
EÚ v ďalšom období?
áno

nie

0.24 Predpokladáte, že celý proces využívania zdrojov
EÚ bude transparentný?
áno

nie

0.25 Považujete členstvo SR v EÚ za pozitívne?
a) jednoznačne áno

b) áno

c) nemá významný dopad

d) nie

e) jednoznačne nie

0.26 Súhlasíte s názorom, že v ďalšom období treba
presunúť viac právomocí do pôsobnosti EÚ v oblastiach
majúcich dopad na podnikateľské aktivity?

a) rozhodne áno
b) áno
c) súčasný stav vyhovuje
d) nie
e) rozhodne nie







0.27 Považujete v súčasnosti uplatňovaný mechanizmus
rozhodovania v rámci EÚ z pohľadu záujmov malej
krajiny, ako je Slovensko, za vyhovujúci?
a) áno

b) nie

c) neviem sa vyjadriť

0.28 Považujete za správne presadzovanie
environmentálnej tematiky v hospodárskej politike EÚ
do záväznej legislatívy EÚ?
a) áno

b) nie

c) neviem sa vyjadriť


IV. PROBLEMATIKA PRACOVNEJ SILY
0.29 Aké sú vaše skúsenosti v prípade, že zamestnávate
zahraničnú pracovnú silu?
a) pozitívne

b) negatívne

c) neviem sa vyjadriť


0.31 Je potrebné zmeniť prístup k dlhodobo
nezamestnaným za účelom ich motivácie zapojiť sa
do pracovného procesu?
a) áno

b) nie

c) neviem sa vyjadriť


0.30 Získanie zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily
v dnešných podmienkach – z hľadiska administratívnej
náročnosti – považujete za:
a) neprimerane zložité

b) akceptovateľné

c) neviem sa vyjadriť


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

(budú použité pri hromadnom spracovaní dotazníkov ako triediace znaky) označte x-om
I. Veľkosť spoločnosti
malá (do 50 zamestnancov)
stredná (51 – 500 zamestnancov)
veľká (nad 500 zamestnancov)





II. Vlastníctvo
domáce vlastníctvo
zahraničný podiel do 50 % vrátane
zahraničný podiel nad 50 %





III. Charakter spoločnosti (podľa prevažujúcej činnosti)
priemysel

stavebníctvo

pôdohospodárstvo

doprava


obchod
služby
finančné služby
školstvo, vzdelávanie a iné






IV. Kraj, v ktorom sa nachádza sídlo alebo rozhodujúca
prevádzka vašej spoločnosti:
Bratislava

Banská Bystrica

Košice

Nitra

Prešov

Trenčín

Trnava

Žilina
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Meno a funkcia respondenta:

Názov a sídlo spoločnosti :

Za čas a pozornosť venovanú vyplneniu dotazníka Vám vopred ďakujeme.
Poskytnuté údaje sú považované za dôverné a výsledky budú použité výhradne pre potreby SOPK a individuálne
nezverejňované. V prípade, že nechcete uviesť svoje meno v dotazníku, stačí vyplniť názov a sídlo spoločnosti.

Vyplnený dotazník doručte, prosím, na SOPK najneskôr do 30. novembra 2019
l na

e-mailovú adresu darina.knapikova@sopk.sk

l prostredníctvom
l elektronicky
l faxom

online dotazníka na stránke www.sopk.sk

ho môžete vyplniť aj na https://forms.gle/y3eex1PsYb8WtpD8A

na: 02/5413 1159

l poštou

na adresu: SOPK, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava

l osobne

na sekretariát predsedu SOPK, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava

l osobne

na pracovisko regionálnej komory SOPK vo vašom regióne

