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Зростання ввП
Словаччина досягала найбільшого зростання ВВП 
у 2010 серед решти країн Центральної та Східної 
Європи завдяки великому попиту на експорт 
вітчизняних товарів у Західну Європу. Це зростання 
було спричинене високою продуктивністю 
і сучасним промисловим виробництвом.
Незважаючи на економічний спад та його вплив на  
економіку в 2009, Словаччині вдалося забезпечити 
ріст ВВП у  порівнянні з західними економіками в 
2011 і 2012 роках.
Source: European Commission, European Economic Forecast, winter 2014)

найкращі умови для ведення бізнесу в Центральній 
та Східній Європі в 2012 р.
За рейтингом Світового банку йдеться про якість 
та привабливість бізнес-клімату. Ранжирування 
економік проводиться від 1 до 185, у котрому  
найкращим є перше місце.

Член Єврозони - один з небагатьох у 
Центральній та Східній Європі
Словаччина ввела в обіг євро 1 січня 2009 та 
стала шістнадцятим членом єврозони. Офіційний 
обмінний курс - 30,126 SKK/EUR. Членство в 
Єврозоні знижує валютні ризики і підтягує 
бюджетну дисципліну приймаючих країн, що 
впливає на стабілізацію економіки.

Площа: 49,035 км²
Населення: 5,4 млн.
Столиця: Братислава
Член: Європейський Союз, Єврозона, 
Шенгенська зона, ОЕСР, СОТ, НАТО
Часовий пояс: CET (UTC+1)

Загальна інформаЦія
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реальне зростання ввП

інфляція

рівень зареєстрованого безробіття

Чому СловаЧЧина

Цю публікацію підготовлено з метою ознайомити 
Вас з економічними фактами і показниками, а також 
проінформувати про бізнес-клімат, сильні сектори, 
бачення, стратегію економічного розвитку та інші корисні 
відомості для того, щоб показати чому Словаччина 
є найкращим місцем для бізнесу.

макроЕкономіЧний огляд

89.6%
95.5%

97.6%

80.1%
70.1%

Source: Eurostat, Data as of 2014, 
forecast for 2015

10 ПриЧин, Чому варто 
інвЕСтувати в СловаЧЧині

Стратегічне розташування в Європі  плюс великий 
експортний потенціал

Політична та економічна стабільність

Член Єврозони (CAGR), який протягом останніх 10 
років демонструє найбільше економічне зростання

Найкращі умови для ведення бізнесу в 
Центральній та Східній Європі, 2004 – 2013рр. 
(Світовий банк)

Лідер щодо продуктивності праці серед країн 
Центральної та Східної Європи та місце в топ-10 
найпрацелюбніших країн (ОЕСР)

Одна з кількох країн Центральної та Східної 
Європи, яка ввела в обіг євро

Постійно зростаюча мережева інфраструктура

Високий потенціал для НДДКР

Великий вибір промислових земель та офісів

Привабливі умови капіталовкладень
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92%

50%

13%

6%

13 777 випускників

6 963 випускників

43 512 студентів

29 682 студентів

970 €
26 627 CZK
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вища ПродуктивніСть ПраЦі у 
ЦЕнтральній та Східній ЄвроПі
Продуктивність праці виражається у ВВП на відпрацьовану годину. Це показує продуктивність 
національних економік по відношенню до середнього значення Європейського союзу (ЄС-15). Основні 
показники вираховуються в "стандартах купівельної спроможності" (PPS) тобто єдина валюта, яка усуває 
розбіжності у рівнях цін між країнами, дозволяючи багатозначні порівняння ВВП між країнами.

вища освіта
На території Словаччини нараховується  35 університетів. Станом 
на 2012/2013 навчальні роки в усіх вищих навчальних закладах 
налічувалося 204 724 студентів, а в 2011/2012рр. Було 71 092 
випускників (враховуючи рівень бакалавра та магістра).

Середні школи
У Словаччині добре налагоджена система спеціалізованих шкіл 
та професійно-технічних училищ. З метою задоволення вимог 
ринку праці середні школи для реалізації поточних потреб місцевої 
промисловості підлягають більшому контролю при розробці освітніх 
програм.

мовні здібності
Словаки є надзвичайно гнучкими (піддатливими) та завзятими у 
питаннях підвищення або розширення меж своїх можливостей. 
Більшість словаків володіє принаймні однією іноземною мовою, 
переважно англійською (85,76% всіх учнів та студентів вивчають 
англійську мову), на другому місці є німецька мова завдяки сусідству з 
Австрією та спільним історичним кореням.

наші люди — наш Скарб
Словаччина має велику кількість студентів в університетах 
у порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної 
Європи. 16% населення здобуло вищу освіту, а 77%  - повну 
середню освіту.

міСяЧна Заробітня Плата (брутто)

Податкова СиСтЕма

20% 22% 100% 0%

СловаЧЧина ПоСідаЄ найвищу Сходинку З ПродуктивноСті ПраЦі

Чеська Республіка

880 €
3 607  PLN

Польща

824 €

Словаччина

507 €
2 224 RON

Румунія

755 €
229 021 HUF

Угорщина

412 €
805 BGN

Болгарія

Source: National Statistical offices of Czech republic, Hungary, Poland, Slovakia, Bulgaria, Romania Exchange rate (2014)

2011 2012 2013201020092008200720062005

65.1 67.4 ↑ 71.1 ↑ 74.0 ↑ 73.8 ↓ 74.1 ↑ 75.1 ↑ 75.3 ↑ 76.5 ↑

57.0 57.0 56.1 59.3 60.5 60.3 60.6 61.9 61.5

67.0 68.2 70.9 68.4 70.1 67.6 67.9 67.3 66.6

49.7 49.0 49.9 50.1 52.4 56.3 58.1 59.3 59.9

32.7 35.5 38.5 43.5 43.4 44.0 43.9 44.4 45.1

36.2 36.7 37.8 39.0 39.6 41.0 43.1 44.4 43.2

Словаччина

Угорщина

Чеська Республіка

Польща

Румунія

Болгарія

Source: Eurostat 2014, GDP (in PPS) per hour worked as compared to EU28 (100)

навчальні 
дисципліни

найпоширеніші іноземні 
мови, які викладаються 
у словацьких середніх 

школах

технічні науки

Природничі науки

21 324 випускників

70 487 студентів

Соціальні науки

10 530 випускників

35 666 студентів

Економіка

Англійська

Німецька

Російська

Французька

Source: The Institute for Information and 
Prognosis in Education, www.uips.sk, 2014, 
SARIO calculations, 2014

податок на 
додану вартість

податок 
на прибуток 
корпорацій

репатріація 
капіталів

податок з дивідендів
податок на спадщину 

та дарування
податок на передачу 

нерухомості

ЧомУ СловАЧЧиНА ЧомУ СловАЧЧиНАПРАці ПРАці
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клюЧові СЕктори
Словаччина пишається своєю індустріальною спадщиною, 
яка забезпечила стабільну базу для розвитку певних 
секторів, зокрема, автомобілебудування та електроніки. 
Протягом останніх декількох років, глобальні корпорації із 
різних секторів обрали Словаччину основним місцем для 
свого розширення у Центральній та Східній Європі.

головні ПриЧини роЗташування ЦЕнтрів 
обСлуговування в СловаЧЧині

•	 безпечне інвестиційне 
середовище - політична та 
економічна стабільність

•	швидкозростаючий член 
Єврозони протягом останніх 10 
років (CAGR)

•	Лідер у веденні бізнесу 
(Світовий Банк) та безпеки 
прав власності в Центральній та 
Східній Європі

•	Лідер продуктивності праці в 
Центральній та Східній Європі 
(ОЕСР) та місце у топ-10 
найпрацелюбніших країн

•	 офіційна валюта – євро
•	 стратегічний  часовий пояс для 

ведення глобального бізнесу
•	 відмінне володіння іноземними 

мовами
•	 доступна робоча сила 
•	 висока адаптація робочої 

сили до різних культурних та 
управлінських стилів

•	 великий вибір офісів А-класу  
•	 невпинно зростаюча мережева 

інфраструктура
•	 привабливі інвестиційні 

заохочення

01 автомобілЕбудування
Словацька автомобільна промисловість є дуже розвиненою, 
маючи три різні типи виробників автомобілів – німецький 
VW Slovakia, французький PSA Peugeot Citroën, корейський 
KIA, з розгалуженою мережею постачальників. Виробництво 
проводиться в кількох категоріях, серед яких гібридний Volkswagen 
Touareg, Porsche Cayenne, Peugeot 207, KIA Sportage і C'eed.

03 Центри сервісного обслуговування
Поточні "гарячі точки" знаходяться у Братиславі і Кошице, 
а згодом передбачається їх відкриття в Банській Бистриці, 
Тренчіні, Жиліні та Нітрі.

02 ЕлЕктромашинобудування
Від 2000 року електромашинобудування було найбільш 
швидкозростаючим промисловим сектором Словаччини. 
Електромашинобудування стало другим найсильнішім стовпом 
словацької промисловості, після автомобілебудування, а 
також другим найбільшим роботодавцем та експортером. 

"На фабриці в Жиліні, ми підвищили рівень популярності KIA в Європі. Окрім того, 
ця фабрика в групі KIA-виробників вважається однією з найкращих. Ми підтверджуємо 
наш намір довгострокової діяльності KIA в Словаччині. Нашою метою є позитивний 
вплив на рівень зайнятості в регіоні Жиліна, а також економічного 
зростання Словаччини."
—
ін-Кю Бае I KIA Motors Slovakia 
Президент 

"Серед вирішальних чинників, які вплинули на розміщення цих пунктів саме 
у Словаччині, першим фактором стали дуже хороші мовні навички словаків, 
конкурентоспроможність та мережа передачі даних, стабільне економічне 
та політичне середовище, а також географічне розташування Братислави 
поблизу більшості наших EMEA клієнтів у Західній Європі, заразом і до Східної 
Європи, що представляє для нас важливий ринок, який тільки формується."
—
Ролф лобреєр I Гевлет Пакард
Менеджер поставки для EMEA

"Після заснування AOU Slovakia, ми формуємо ще ширшу мережу наших клієнтів по 
всьому світу. Ми хотіли б висловити нашу подяку за повну та постійну підтримку 
з боку словацького уряду й представницького офісу Тайпей в Братиславі."
—
Паул С.л. Пенг I AUO
Президент показових бізнес-операцій

виробництво 
автомобілів у 

Словаччині

Перше місце 
в 2013 році

з виробництва 
автомобілів на 1000 

мешканців

181 автомобіль / 
1000 мешканців

980 000

630 000

926 938

970 000

557 000

463 140

575 776

571 071

2013

2011

2012

2014

2010

2009

2008

2007

01 автомобілЕбудування 02 ЕлЕктромашинобудування 03 ЦЕнтри СЕрвіСного 
обСлуговування

ЧомУ СловАЧЧиНА ЧомУ СловАЧЧиНАКлюЧові СеКтоРи КлюЧові СеКтоРи
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науково-доСлідні та доСлідно-
конСтрукторСькі роботи (нддкр)

Уряд Словацької Республіки першочерговим завданням 
визначив залучення й підтримку проектів та інвестицій з 
високою доданою вартістю, з особливим фокусуванням 
на НДДКР та інновацію.

інвЕСтиЦійні Пільги
Основним завданням інвестиційних пільг повинна бути мотивація інвесторів для 
розміщення своїх нових проектів у регіонах з високим рівнем безробіття. Позитивний 
вплив нових інвестицій повинний підтверджуватися шляхом створення робочих 
місць, гарантіями для випускників отримати роботу, а також шляхом створення нових 
підприємницьких можливостей для місцевих компаній.

СловаЧЧина в нддкр рЕйтингах
На основі Доповіді про глобальну конкурентоспроможність за 
2014-2015рр., опублікованій на Всесвітньому економічному форумі, 
Словаччина в світі посідає:

1

2

3

4

5

6

ключові факти 
чому треба 
розглядати 

Словаччину для 
нддкр

висококваліфіковані 
людські ресурси за 

прийнятними цінами

Наявність виробництва 
у високотехнологічних 

галузях

Наявність НДДКР 
центрів і технологічних 

кластерів

Широка НДДКР та 
інноваційна мережа

Погоджене співробітництво 
між компаніями та 

вітчизняними університетами

Заохочення до 
здійснення НДДКР 

ПромиСловіСть
Розмір мінімальної інвестиції/Частка нової техніки
— мінімально 40 новостворених робочих місць
— мінімальне збільшення обсягів виробництва або обороту на 15%

тЕхнологіЧні ЦЕнтри та ЦЕнтри СЕрвіСного обСлуговування
Мінімальна сума інвестицій для технологічних центрів та центрів 
сервісного обслуговування однакові для всіх словацьких округів. 
Основні умови:

10 млн. EUR/60%

5 млн. EUR/50%

3 млн. EUR/40%

без Братиславського краю

Прийнятні проекти

технологічні Центри
Центри сервісного 
обслуговування

витрати на придбання 
земельних ділянок

види інвестиційних 
пільг

Закон про інвестиційну 
допомогу ділить 
проекти, які 
претендують на 
підтримку на чотири 
категорії:
•	Промисловість
•	 Технологічні центри
•	Центри сервісного 

обслуговування
•	 Туризм

•	мінімальна сума інвестицій 
у розмірі 500 тисяч євро на 
фіксовані активи

•	 принаймні 250 тисяч євро 
повинні бути покриті із 
власного капіталу

•	 компанія повинна 
працевлаштувати принаймні 
70% працівників, які мають 
вищу освіту

•	мінімально 40 новостворених 
робочих місць

•	мінімальна сума інвестицій 
у розмірі 400 тисяч євро на 
фіксовані активи

•	 принаймні 200 тисяч євро 
повинні бути покриті з власного 
капіталу

•	 компанія повинна 
працевлаштувати принаймні 
60% працівників, які мають 
вищу освіту

•	мінімально 40 новостворених 
робочих місць

•	 витрати на придбання 
земельних ділянок

•	 витрати на придбання 
будівель і споруд

•	 витрати на нове 
технологічне 
обладнання та 
придбання машин

•	 нематеріальні 
довгострокові активи – 
ліцензії, патенти та ін.

•	 внесок у створення 
нових робочих місць

•	 передача державного/
комунального майна 
інвестору за пільгову 
ціну

•	 грошова допомога
•	 пільга на податок

Structure of 
R&D Expenditures

2005 — 2011

середньо-низькі 
технології

інші наукоємні 
послуги

наукоємні 
високотехнологічні 

послуги

середньо-низькі 
технології

високі 
технології

наукоємні  
ринкові послуги

48%
11%

9%

4%

2%

Source: Yearbook of Science 
and Technology in the Slovak 

Republic 2011, Statistical Office 
of the Slovak Republic

1st

1st

1st

67th

19th

32nd

76th

36th

53rd

84th

68th

64th

64th

18th

19th

ірландія

ірландія

Гонконг

Словаччина

Словаччина

Чеська Республіка

Чеська Республіка

Угорщина

Словаччина

Польща

Чеська Республіка

Польща

Угорщина

Польща

Угорщина

вплив на бізнес правил здійснення прямих іноземних інвестицій (Піі)

Піі та передача технологій

оплата та продуктивність

16%

Source: The Global Competitiveness Report 2014 — 2015 World Economic Forum 2014, rank of 144 countries

ЧомУ СловАЧЧиНА ЧомУ СловАЧЧиНАНАУКово-ДоСліДНі тА ДоСліДНо-КоНСтРУКтоРСьКі РоБоти (НДДКР) іНвеСтиційНі ПільГи
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453 події

11 255 
B2B Зустрічі

вСі наші 
ПоСлуги Є 

бЕЗкоштовними

•	 Інформація про іноземних територій
•	 Пошук закордонних партнерів
•	 Онлайн база даних бізнес-можливостей
•	 Експорт Навчальний Центр
•	 Асиста знайти субпідрядників

I 10I 9

іСторії уСПіху
З моменту проголошення незалежності в 1993 році в Словаччині було реалізовано кілька 
сотень успішних інвестиційних проектів з різних країн, а також з широким діапазоном 
промислових секторів.

Профіль  SARIO
Словацьке агентство інвестицій та розвитку торгівлі (SARIO) 
– це державне агентство Словацької Республіки.

США

іспанія

Франція

Швейцарія

Німеччина Китай
Корея

тайвань

Японія

інвЕСтиЦійні ПоСлуги

ЗовнішньоторговЕльні ПоСлуги

Підтримка інноваЦій

ПоСлУГи ДлЯ ПотеНційНих іНвеСтоРів

ЯКщо ви ШУКАєте

ПоСлУГи ДлЯ еКСПоРтеРів

ПоСлУГи ДлЯ іСНУюЧих іНвеСтоРів

•	 Огляд інвестиційного середовища
•	 Допомога в реалізації інвестиційних проектів
•	 Консультація стосовно ведення бізнесу для початківців
•		Секторові та регіональні аналізи
•	 Консультування з інвестиційних заохочень
•	 Консультування з локалізації вебу та подібної нерухомості

•	 Словацьких постачальників або підрядників
•	 Інформацію про словацьке експортне/ ринкове середовище
•	 Можливості постачання
•	 формування спільного підприємства, виробничої кооперації або інших форм ділових 

відносин зі словацьким партнером

•	 Ідентифікація місцевих постачальників, постачальників послуг
•	 Допомога в розширенні, підготовці та виконанні
•	 Допомога при переселенні, оформленні дозволу на проживання/ працевлаштування
•		Підтримка інноваційної діяльності та НДДКР
•	 Соціальна мережа

кількість 
інвестиційних 

проектів SARIO у 
період 2002 – 2014рр.

окрЕмі інвЕСтори За країною ПоходжЕння

США
US Steel, Emerson, DELL,  Whirlpool, IBM, 
HP, Johnson Controls R&D Centre, AT&T, 
Accenture Technology Solutions, Getrag 
Ford, Honeywell, Amazon

великобританія
CP Holdings Ltd, KMF, Boxperfect, 
Amylum, Hi-Tech Mouldings, Tesco

Франція
PSA Peugeot Citroën, Alcatel, Bourbon, 
CCN Group

Німеччина
Siemens, Volkswagen, T–Systems, 
Continental Automotive Systems

іспанія
Aluminiuim Cortizo, ESNASA, Plastics Alt 
Camp, Cikautxo

італія
Magneti Marelli, Brovedani, SISME, 
CAME, ZANINI

Швейцарія
Swiss RE, Schindler

Корея
Samsung, KIA Motors, Mobis, Hyundai

Австрія
OMV, Mercedes–Benz, Schenker, 
Erste Group

Японія
Panasonic Industrial Devices, Sanyo, U–Shin, 
SIIX, Sumitomo Electric, Brother Industries, 
Yamagata, Yazaki, Fuso, NMB–Minebea, 
Misuzu, Akebono Brake

тайвань
AU Optronics, ESON, Foxconn, 
Delta Electronics

Китай
Lenovo

Бразилія
Embraco

великобританія

італія

2014 global best to Invest 2013
Selection Site magazine

наша нагорода

Source: SARIO 
2007 — 2013
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Прямі іноЗЕмні 
інвЕСтиЦії в СловаЧЧину

Починаючи з 1993 року, 
Словаччина була топовим 
місцем для інвестицій серед 
країн Центральної та Східної 
Європи. Загальний обсяг 
припливу ПІІ в 2010 році досяг 
40 млрд. євро. Словаччина 
стала пріоритетним місцем 
реалізації сотень великих 
інвестиційних проектів із США, 
Азії та Європи, в основному в 
сфері автомобілебудування, 
електромашинобудування та 
інформаційних технологій.
—
Словаччина як один з 
найпривабливіших ринків 
у світі, що розвиваються, 
пропонує своїм інвесторам 
виняткове поєднання 
аргументів на користь 
інвестицій саме в цю країну.

Бразилія

Австрія

• Підтримка кроків з розвитку та 
популяризації словацьких інновацій та 
середовища НДДКР

• Налагодження зв'язків з вітчизняними 
та іноземними компаніями

• Взаємозв'язок словацьких  НДДКР 
між промисловим виробництвом та 
потребами інвестора

• Заохочення іноземних інвесторів
• Аналіз екосистем місцевих 

інвестиційних можливостей, а також 
вітчизняних та іноземних інвесторів 
з метою підтримки проектів з 
поглинання та об'єднання підприємств

• Точна інформація з конкретних 
областей

ЧомУ СловАЧЧиНА ЧомУ СловАЧЧиНАіСтоРії УСПіхУ ПРоФіль  SARIO
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ваша Єдина ЗуПинка на шляху до інвЕСтування та торгівлі в СловаЧЧині. 
ЗвЕртайтЕСя до наС вжЕ Сьогодні!


