
22.05.2002 - Na zníženie nezamestnanosti treba skvalitniť podnikateľské prostredie 

Znižovanie nezamestnanosti cez skvalitňovanie podnikateľského prostredia bol témou pracovnej konferencie, ktorú 
PAS zorganizovala 21. mája v Bratislave. Na konferencii vystúpilo 12 prednášajúcich z radov podnikateľskej obce, z 
politických strán a ďalších inštitúcií. Diskusiu s nimi viedlo ďalších 65 účastníkov konferencie, najmä z podnikovej 
sféry. 

Prezident PAS Ivan Štefanec prostredníctvom Indexu podnikateľského prostredia poukázal na to, že najvyššie 
hodnotenými položkami medzi účastníkmi PAS sú legislatíva upravujúca dane, stálosť výmenného kurzu slovenskej 
meny a vnútorná cenová stabilita. Za najnižšie hodnotené kategórie označil vývoj obchodnej a pracovnoprávnej 
legislatívy, zrozumiteľnosť a stálosť právnych predpisov, vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. 

Argumenty I. Štefanca potvrdil analytik spoločnosti Trend Holding Ján Kovalčík, keď prezentoval výsledky 
prieskumu PAS medzi 109 podnikateľmi a manažérmi. Najväčšou bariérou podnikania na Slovensku sú časté zmeny 
zákonov a ich zlá vymáhateľnosť. Za nimi nasleduje celkové odvodové zaťaženie, korupcia na úradoch 
a netransparentnosť pri verejnom obstarávaní. 

Na vyriešenie problému nezamestnanosti treba pokračovať v systémových reformách, v začleňovaní Slovenska do 
medzinárodných štruktúr a v odstraňovaní deformácií trhu práce, povedal podpredseda vlády SR a ekonomický 
expert SDKÚ Ivan Mikloš. Osobitne spomenul nevyhovujúci systém vzdelávania. Súčasné školstvo podľa neho 
nezabezpečuje, aby na pracovný trh vstupovali takí absolventi, ktorí sú žiadaní. 

Na nevyhnutnom pokračovaní reforiem sa zhodli zástupcovia šiestich politických strán s najvyššími sympatiami 
potenciálnych voličov. Predseda ANO Pavol Rusko zdôraznil, že východisko vidí v definovaní pozície štátu a v jeho 
ústupe z pozícií, kde môže pôsobiť súkromný sektor. Apeloval na znižovanie verejných výdavkov. 

Ekonomický expert KDH Július Brocka poukázal na fakt, že Slovensko v porovnaní s inými štátmi Slovensko málo 
využíva možnosti zamestnávania v neziskovom sektore. Súčasné pracovné právo podľa neho nie je vyhovujúce, a 
preto ho treba zmeniť. 

Podpredseda HZDS Sergej Kozlík upozornil, že novú vládu čakajú tvrdé reformné opatrenia. Na margo trhu práce 
uviedol, že vláda, nech bude akákoľvek, bude musieť riešiť dane, mzdy a odvody. Zostaviť by sa mal časový 
harmonogram, ktorý by mal presiahnuť nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. 

Podpredseda strany Smer Milan Murgaš pripustil, že problém nezamestnanosti treba riešiť cez skvalitňovanie 
podnikateľského prostredia. Na to treba podľa neho znížiť daňové a odvodové zaťaženie, potlačiť korupciu a zmeniť 
nevyhovujúci Zákonník práce. 

Podpredseda SMK László Gyurovszky ocenil ochotu ostatných politických strán pokračovať v reformách vedúcich k 
skvalitneniu podnikateľského prostredia, ale zároveň vyslovil obavu, či sa podarí naplniť prísľuby. Kritizoval prácu 
súčasného parlamentu, pričom po voľbách neočakáva zásadnú zmenu prístupu nových poslancov. Zdôraznil, že 
SMK vstúpi len do takej vlády, ktorá dokáže reálne pokračovať v reformách. 

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Sabol upozornil, že podnikateľské prostredie nedeformuje len 
štát, ale aj sami podnikatelia. Ako príklad uviedol existenciu nesystémových fondov pre určité skupiny podnikov či 
prácu profesijných združení vytvárajúcich nerovnosť na trhu. Štát podľa neho zlyháva najmä v neplnení funkcií, kde 
je nenahraditeľný, v nadmernom prerozdeľovaní zdrojov a v reformách sociálneho systému, školstva a zdravotníctva. 
Podľa doterajších trpkých skúseností na zásadné zmeny treba naplniť tri podmienky: verejné financie sa dostanú do 
krízy, myšlienka slobodného trhu nájde dostatočnú podporu a politici dospejú k ochote a spôsobilosti urobiť zmeny. 
Zdá sa, že prvé dve podmienky sme už splnili, dodal. 

PAS zorganizovala konferenciu v rámci nepravidelnej aktivity zameranej na vypracovanie Správy o stave 
podnikateľského prostredia v SR za rok 2002. PAS zverejní správu v jesenných mesiacoch tohto roka. 


