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SYTUACJA GOSPODARCZA
Gospodarka Słowacji relatywnie krótko znajdowała się w stanie recesji spowodowanej
głębokim, ogólnoświatowym kryzysem finansowo-ekonomicznym. Skutki kryzysu są jednak
nadal odczuwalne w konsekwencji utrzymywania się tendencji kryzysowych na wielu rynkach
zbytu towarów eksportowych. W konsekwencji gospodarka Słowacji nadal nie powróciła
do stabilnego rozwoju na poziomie sprzed kryzysu. W 2013r. PKB wzrósł w cenach bieżących
o 1,5% w porównaniu do 2012 roku. Produkcja przemysłowa odnotowała wzrost o 6,5%.
Ze względu na 30% udział produkcji przemysłowej w tworzeniu PKB (w cenach stałych)
Słowacja jest krajem wysoko uzależnionym od eksportu towarów przemysłowych.
32,7% słowackiego eksportu tworzą maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz
urządzenia do rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku. Drugą największą grupę,
z udziałem 25,4 % w słowackim eksporcie, stanowią pojazdy. Na trzecim miejscu, z udziałem
10,6%, są metale nieszlachetne i wyroby metalowe. Struktura importu wskazuje
na uzależnienie gospodarki krajowej od przywozu surowców z zagranicy, które z udziałem
14,3% w słowackim imporcie zajmują drugie miejsce po maszynach i urządzeniach
mechanicznych i elektrycznych oraz urządzeniach do rejestracji i przetwarzania obrazu
i dźwięku (udział 32,7%).

Filarami słowackiej gospodarki są: przemysł samochodowy - zakłady Volkswagen (region
bratysławski), KIA (region żyliński), Peugeot & Citroen (region trnawski) oraz przemysł
elektrotechniczny i elektroniczny: Siemens (region bratysławski), Samsung, Foxconn (region
nitrzański oraz trnawski). Istotny udział w gospodarce Słowacji ma przemysł chemiczny
(rafineria Slovnaft/MOL w regionie bratysławskim), metalurgiczny (US Steel w regionie
koszyckim) oraz elektroenergetyka (Slovenské elektrárne / ENEL).
Konsekwencje kryzysu gospodarczego są w największym stopniu odczuwalne w słowackim
sektorze budowlanym, z powodu zmniejszenia inwestycji w infrastrukturze i ograniczeniu
aktywności deweloperów na rynku krajowym.
Udział rolnictwa w PKB Słowacji wyniósł 2,69 % w cenach bieżących. Problemem jest brak
poprawy w zakresie żywnościowej samowystarczalności Słowacji. Produkcja krajowa pokrywa
60% popytu na artykuły rolno-spożywcze.
Inflacja w 2013r. wyniosła średniorocznie 1,4% i wróciła do poziomu z 2010 roku. Stopa
bezrobocia na Słowacji pozostaje na wysokim poziomie i w 2013 r. wyniosła 14,2%
(6-ta najwyższa w UE).

POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU SŁOWACJI
Głównym celem polityki gospodarczej rządu w ciągu ostatnich 3 lat było obniżenie deficytu
budżetowego poniżej 3% PKB. Cel ten został osiągnięty w 2013 r. Do konsolidacji finansów
publicznych przyczyniło się podniesienia VAT o 1 punkt procentowy do 20% i podniesienie
podatku od przychodów przedsiębiorstw /CIT/ z 19% do 23%. W wyniku m.in. krytyki
środowisk gospodarczych w 2014 r. stawkę tę obniżono o 1 punkt procentowy do 22%.
Równolegle z obniżeniem stawki CIT wprowadzona została od 2014 r. nowa opłata dla firm
w formie licencji podatkowych.
Rząd RS w dniu 15 maja 2013 r. zatwierdził Program działań w polityce gospodarczej
wspierających wzrost gospodarczy, w ramach którego szczególną uwagę zwrócono
na potrzebę wsparcia przedsiębiorczości i inwestycji związanych z tworzeniem nowych miejsc
pracy. Jednym z instrumentów wspierania gospodarki jest rozwój infrastruktury oraz sektora
budownictwa. Rząd RS podejmował działania na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania
środków z funduszów unijnych. W celu uproszczenia i przyśpieszenia procesu przetargów
publicznych, ułatwienia wykorzystania środków unijnych oraz szybszej realizacji projektów
infrastrukturalnych, rząd Słowacji przygotował nowelizację ustawy o przetargach publicznych,
która weszła w życie 1 lipca 2013 r.
Inwestycje zagraniczne - od 2009 roku Słowacja odnotowuje niski napływ inwestycji
zagranicznych. Wg danych Narodowego Banku Słowacji (NBS) w 2012r. wartość bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ) wyniosła 158,9 mln EUR, a więc znacznie mniej niż w 2011r.
(845,9 mln EUR). Biorąc pod uwagę strukturę terytorialną najwięcej inwestycji pochodziło
z Cypru (175,6 mln EUR), Korei Południowej (120,0 mln EUR) Republiki Czeskiej (105,7 mln

EUR) oraz Austrii (43,8 mln EUR). Pod względem struktury branżowej najwięcej BIZ
skierowanych było do sektora finansów i ubezpieczeń (285,8 mln EUR) i przemysłu (43,8 mln
EUR).

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
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2014
prognoza
74,5
2,3
b.d
-2,6
56,5
0,8
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b.d
b.d
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prognoza
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3,0
b.d
-2,6
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Dane: Słowacki Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Słowacki Bank Narodowy, Eurostat

RAMY PRAWNO-TRAKTATOWE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Z dniem akcesji do Unii Europejskiej Polska przyjęła prawodawstwo Wspólnot Europejskich
w myśl podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. Traktatu Akcesyjnego. Utrzymano w mocy
te polsko-słowackie umowy międzynarodowe, które nie są w kolizji z acquis communautaire,
pozostałe zaś zostały wypowiedziane. Nadal obowiązują: Umowa między RP a RS o unikaniu
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana 18 sierpnia
1994 roku w Warszawie (Dz.U. 1996 nr 30 poz. 131) oraz Umowa o ochronie inwestycji
zagranicznych podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku (Dz.U. 1996 nr 55 poz. 246).

Obroty handlowe Polski z Republiką Słowacką (w mln EUR)
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Wg wstępnych danych GUS, w 2013r. odnotowaliśmy spadek dynamiki obrotów handlowych
z 7% w 2012r. do 1,6%. Pozytywnym czynnikiem był natomiast wysoki wzrost polskiego
eksportu - o ok. 8%. Import spadł o ponad 5% w stosunku do 2012r. Wolumen obrotów
handlowych wyniósł ponad 7 mld EUR, w tym polski eksport ponad 4 mld EUR, zaś import
ponad 3 mld EUR. Odnotowujemy dodatnie, wysokie saldo obrotów handlu zagranicznego.
W 2013 roku RS była 11. partnerem handlowym Polski /w 2012- 9 miejsce/- spadek
o 2 pozycje. Zajmowała 10 pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak w 2012r.
oraz 13. pozycję w imporcie /spadek o 1 miejsce/.
Wg danych Słowackiego Urzędu Statystycznego w 2013 r. Polska była 4-tym największym
partnerem handlowym Słowacji po Niemczech, Czechach i Federacji Rosyjskiej. W słowackim
eksporcie Polska zajmowała 3. miejsce po Niemczech i Czechach. W układzie terytorialnym
słowackiego importu Polska zajmowała 6. pozycję.
Najważniejsze grupy towarowe w polskim eksporcie na Słowację to: wyroby przemysłu
elektromaszynowego - ponad 26,0%, artykuły rolno-spożywcze - 17%, wyroby metalurgiczne ok. 17%, wyroby przemysłu chemicznego - ok. 15%, produkty mineralne - ok. 8%.
Największe pozycje polskiego eksportu to: części i akcesoria do pojazdów samochodowych,
energia elektryczna, meble do siedzenia, węgiel, brykiety, pozostałe sztaby i pręty z żeliwa,
mięso wieprzowe, olej rzepakowy, aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej
oraz pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych, meble, mięso drobiowe i podroby, szkło
hartowane, a także sery i twarogi.
Największe grupy towarowe w polskim imporcie to: wyroby przemysłu elektromaszynowego32,1%, wyroby metalurgiczne - ok. 23,1%, wyroby przemysłu chemicznego - 13,2%, produkty
mineralne - 13,2% oraz art. rolno-spożywcze – 9,1%.
Do najważniejszych pozycji polskiego importu należały: oleje z ropy naftowej,
inne niż surowe, aparatura odbiorcza dla telewizji, pojazdy samochodowe i inne pojazdy
mechaniczne , wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, wyroby
walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej oraz części i akcesoria do pojazdów
samochodowych, opony, odpady miedzi i złom, pralki, silniki elektryczne i prądnice.
W ciągu 2 miesięcy 2014r. polsko-słowackie obroty handlowe odnotowały spadek
o 0,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Polski eksport spadł w tym czasie
o 0,7%, natomiast import zmniejszył się o ok.0,5%.
Współpraca inwestycyjna pozostaje nadal na stosunkowo niskim poziomie. Według danych
Narodowego Banku Polskiego, w 2012 roku nastąpił wzrost inwestycji polskich na Słowacji
o 83,7 mln EUR, co stanowi pozytywną tendencję, po odpływie kapitału z tego rynku
w poprzednim roku. Na koniec 2012 roku polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na terenie
Słowacji kapitał o wartości 238,1 mln EUR /skumulowana wartość/.
Polskie inwestycje na Słowacji związane są głównie z dystrybucją towarów rynkowych
(materiały budowlane, meble, artykuły rolno-spożywcze, tekstylia, obuwie, sprzęt
gospodarstwa domowego) oraz z branżą samochodową. Największe polskie inwestycje
dotyczą produkcji i dystrybucji napojów (Maspex Wadowice) oraz usług doradztwa

komputerowego i sprzedaży oprogramowania (Asseco Poland, Comarch), jak też dystrybucji
materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia wnętrz (Merkury Market). Ponadto firma
Black Red White zakupiła większościowy pakiet akcji spółki Luto a.s. z siedzibą w Koszycach –
właściciela sieci salonów meblowych Mega Nabytok. Ważnym polskim inwestorem na rynku
słowackim jest firma CCC, która otworzyła w 2012 r. 16 nowych sklepów z obuwiem.
Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji Słowacji w Polsce na koniec grudnia 2012 r.
wyniosła 317,4 mln EUR, natomiast wartość zainwestowanego kapitału słowackiego w Polsce
w 2012 roku wyniosła ok.69,2 mln EUR. Wysoką aktywność akwizycyjną wykazuje przede
wszystkim grupa finansowa Penta, która na polskim rynku inwestuje od kilku lat. W 2009 r.
Penta inwestowała w zakup udziałów w DD Lab (laboratoria medyczne) oraz Fabryki Lin
i Drutu Drumet. Wśród firm słowackich, które w ostatnim czasie podjęły działania akwizycyjne
w Polsce, należy wymienić firmę HB Reavis, która m.in. wygrała przetarg na rekonstrukcję
dworca kolejowego Warszawa Zachodnia, firmę Esset, należącą do najszybciej rozwijających
się firm technologicznych w Europie (technologie IT) oraz J&T (private equity) inwestującą
głównie w branży turystycznej.

DOSTĘP DO RYNKU
W relacjach ze Słowacją (wzajemnie) nie stosuje się ograniczeń na rynku pracy i delegowania
pracowników.

Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo Handlowa http://www.polskoslowackaizba.pl/
Izba Przemysłowo-Handlowa w Żylinie (Žilinská Regionálna Komora SOPK)
http://za.sopk.sk/
22.11.1995 r. RIG w Katowicach podpisała z Izbą porozumienie o wzajemnej współpracy.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Bańskiej Bystrzycy (Banskobystrická Regionálna Komora
SOPK) http://bb.sopk.sk/
4.11.1991 r. RIG w Katowicach podpisała z Izbą porozumienie o wzajemnej współpracy.

Więcej informacji o podpisanych umowach na stronie www.rig.katowice.pl/wspolpracamiedzynarodowa/wspolpraca-z-zagranicznymi-instytucjami-samorzadu-gospodarczego

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hummelova 4,
814 91 Bratislava
telefon: 00421-2-5949 0211
fax: 00421-2-5441 3184
e-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.bratyslawa.polemb.net
Ambasada Republiki Słowacji w Polsce
ul. Litewska 6,
00-581 Warszawa
telefon: +48 225258110
fax: +48 225258122
e-mail: emb.warsaw@mzv.sk
www.mzv.sk/varsava

CIEKAWOSTKI
Informacje o współpracy dwustronnej w wymiarze gospodarczym
http://bratyslawa.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/
Film o stolicy Słowacji - Bratysławie http://vimeo.com/33454862
Fakty o Słowacji http://www.slovake.eu/pl/intro/facts

