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Malé a stredné podniky ako hnací motor európskej dynamiky 
 
 

Európska rada v súvislosti s plnením záväzkov Lisabonskej stratégie, ktorej 
cieľom je do roku 2010 z Európy vytvoriť najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie 
hospodárstvo na svete založené na vedomostiach, ako jeden z prioritných krokov na 
roky 2005 až 2008 stanovila potrebu zvýšiť podnikateľský potenciál najmä malých 
a stredných podnikov. 

 
Hoci Lisabonská stratégia zaznamenala pozitívne výsledky, najmä v oblastiach ako 

hospodársky a priemyselný rast a vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest ešte 
úplne nesplnila očakávania. V rámci celosvetovej súťaže preto Európa čelí výzvam tradičných 
i nových konkurentov, ktoré nedokáže adekvátne riešiť. Keďže malé a stredné podniky 
zohrávajú pri plnení cieľov z Lisabonu kľúčovú rolu (do tejto kategórie patrí v Európe 99,8 % 
podnikov), Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v aktuálnom stanovisku 
vydanom k danej iniciatíve žiada Radu o lepšie nasmerovanie a efektívnejšie usmernenia 
pre malé a stredné podniky najmä v kapitole o mikroekonomických reformách.  

 
„Európske podniky fungujú na neúplnom jednotnom trhu – najmä z hľadiska pomalej 

implementácie smerníc členskými štátmi, pretrvávajúcich administratívnych prekážok 
a nedostatočnej pracovnej mobility. Tieto prekážky prekonávajú ťažšie práve malé a stredné 
podniky, ktoré o. i. narážajú aj na nedostatok podnikateľských aktivít, starnúcu populáciu, 
obmedzenú ponuku pracovnej sily či ťažší prístup k finančným prostriedkom alebo výsledkom 
výskumu a inovačným príležitostiam,“ vysvetľuje Martin Krekáč, člen – radca EHSV za 
Podnikateľskú alianciu Slovenska (PAS). V súvislosti s očakávanými legislatívnymi úpravami 
preto EHSV víta návrh Európskej komisie do roku 2012 znížiť administratívne zaťaženie 
podnikov o 25 %. „Menšia administratívna záťaž umožní posilniť hospodársku dynamiku, čo sa 
výraznejšie prejaví najmä v skupine malých a stredných podnikov, ktoré majú zvyčajne len 
obmedzené zdroje na zvládnutie administratívnych postupov,“ upozorňuje M. Krekáč. 
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Pre lepšie implementovanie navrhnutých usmernení do praxe je podľa stanoviska 
výboru potrebné vytvoriť právny základ Charty pre malé podniky, čím sa posilní východisko 
pre ďalšie kroky. „Princíp »najprv myslieť v malom« by sa mal stať prioritný v celej príslušnej 
legislatíve,“ dodáva M. Krekáč. EHSV preto žiada, aby rok 2009 vyhlásili za Rok podnikateľa 
s cieľom zdôrazniť významnú úlohu, ktorú podnikatelia zohrávajú v oblasti rastu a životných 
podmienok, a podnietiť najmä mladých ľudí, aby pri výbere profesie uvažovali o podnikaní.  

 
EHSV navrhuje vytvoriť efektívny program pre konkurencieschopnosť a inováciu, 

ktorý by malým a stredným podnikom zabezpečil účinnú podporu a bol ľahko dostupný. Keďže 
najcennejšou hodnotou podnikov je ľudský kapitál, primerané podporné štruktúry, konkrétne 
prispôsobené ponuky odbornej prípravy a vhodne navrhnuté finančné stimuly by mali 
prostredníctvom ďalších investícií do nepretržitej odbornej prípravy malým a stredným 
podnikom pomôcť zvýšiť kvalifikáciu a zručnosť pracovníkov i podnikateľov. Na úrovni 
Európskej komisie by sa mala vytvoriť koordinačná štruktúra reálnej, účinnej a efektívnej 
politiky malých a stredných podnikov vo všetkých programoch, krokoch a legislatívnych 
opatreniach. Ak ich zapojenie do programov Spoločenstva nebude dostatočné, Komisia by 
mala stanoviť minimálny povinný percentuálny podiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) – vznikol v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy ako jeden z 
poradných orgánov Európskeho spoločenstva. Zastupuje zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, 
spotrebiteľov a iné záujmové skupiny, predstavuje ich názory a bráni ich záujmy v politických diskusiách s 
Európskou komisiou, Radou Európskej únie a Európskym parlamentom. Okrem poradenskej činnosti je jeho 
úlohou presadzovať a posilňovať úlohu občianskej spoločnosti v EÚ a pomáhať pri zriaďovaní poradných štruktúr. 
Výbor je neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu EÚ, z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť inej európskej 
inštitúcie vydáva stanoviská. Má 344 členov, ktorých nominujú vlády členských štátov, pracujú však politicky úplne 
nezávisle. Do funkcie ich vymenúva rada ministrov EÚ na štyri roky s možnosťou opätovnej voľby. Zástupcom 
Podnikateľskej aliancie Slovenska v EHSV na obdobie rokov 2006 až 2010 sa stal Martin Krekáč, prezident PAS 
a vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewein Group. 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) – PAS združuje vybrané podnikateľské subjekty pôsobiace v SR. 
Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, čo je nevyhnutným 
predpokladom na posilňovanie ekonomických aktivít a zvyšovanie prosperity obyvateľov krajiny. PAS nesleduje 
individuálne záujmy združených podnikov, ide jej o vytváranie vhodných podmienok na podnikanie pre všetkých. 
PAS stojí na piatich pilieroch – etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. Svojimi aktivitami sa 
usiluje dosiahnuť, aby sa tieto princípy natrvalo udomácnili v slovenskej spoločnosti.  

 
 
 
 
 
 


