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ANALÝZA HODNOTENIA 
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA 
KRAJÍN EÚ (28) POMOCOU  
DOING BUSINESS INDEXU 
 
ANALYSIS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE EU (28) COUNTRIES BY 
THE DOING BUSINESS INDEX 
 
Beáta Šofranková, Dana Kiseľáková1 
 
Autorky pôsobia na Katedre financií Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Vo 
svojom výskume sa venujú problematike finančného manažmentu, podnikových financií, 
financovaniu a metódam hodnotenia výkonnosti podnikov. 
Authors work at the Department of Finance, Faculty of Management, University of Prešov in 
Prešov. Their research work is focused on financial management, corporate finance, financing 
and methods of business performance evaluation. 
 
Abstract 
Clear and simple regulation of business activity is an important prerequisite for efficient 
functioning, long-term growth and sustainable economic development of companies operating 
in the market area. Analysis and evaluation of the business environment of countries in terms 
of their attractiveness as a destination for foreign investment is dealt with by several 
international institutions focusing on the evaluation of various areas. In this paper, we focused 
on a detailed analysis of business environment valuation through the Doing Business Index 
(DBI) in EU countries (28), published in the Doing Business 2019 annual report. The results of 
business environment attractiveness also confirmed the position of all countries of the European 
area in the first half of the worldwide ranking. New Zealand (86.59) and Singapore (85.24) are 
the worldwide leaders. Denmark is the European leader with the score of 84.64 and the worst 
country is Malta (65.43), which is ranking 84th in the world. Slovakia ranks 42nd in the world 
ranking with a score of 75.17, while in the European rankings it ranked 18th position. The results 
of our analyses, which were focused on evaluating and comparing the achieved values of the 
individual dimensions of the Doing Business index within the EU countries (EU 28), confirmed 
that the best rated dimension was the Trading Across Borders (D8) and the worst was 
the dimension of Getting Credit (D5).  
Key words: Doing Business Index, EU (28) countries 
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Abstrakt 
Významným predpokladom pre efektívne fungovanie, dlhodobý rast a trvalo udržateľný 
hospodársky rozvoj firiem pôsobiacich v trhovom priestore je zrozumiteľná a jednoduchá 
regulácia podnikateľskej činnosti. Analýzou a hodnotením podnikateľského prostredia krajín 
z pohľadu ich atraktivity ako cieľovej destinácie pre zahraničné investície sa zaoberajú viaceré 
medzinárodné inštitúcie so zameraním na hodnotenie rôznych oblastí. V príspevku sme sa 
zamerali na podrobnejšiu analýzu zhodnotenia podnikateľského prostredia prostredníctvom 
indikátora Doing Business Index (DBI) v krajinách EÚ (28), ktorý bol publikovaný v ročnej 
správe Doing Business 2019. Dosiahnuté výsledky hodnotenia atraktivity podnikateľského 
prostredia potvrdili umiestnenie všetkých krajín európskeho priestoru v prvej polovici 
svetového rebríčka, pričom svetovými lídrami sú Nový Zéland (86,59) a Singapur (85,24). 
Európskym lídrom je Dánsko s 84,64 a najhoršie hodnotenie dosiahla Malta (65,43), ktorá sa 
v rámci sveta umiestnila na 84. pozícii. Slovensku patrí 42. priečka vo svetovom hodnotení so 
skóre 75,17, pričom v európskom rebríčku sa umiestnilo na 18. mieste. Výsledky našich analýz 
zameraných na hodnotenie a komparáciu dosiahnutých hodnôt jednotlivých dimenzií indexu 
Doing Business v rámci krajín EÚ (28) potvrdili, že najlepšie hodnotenou bola dimenzia 
Cezhraničné obchodovanie (D8) a naopak najhoršie výsledky sme zaznamenali pre dimenziu 
Dostupnosť úverových zdrojov (D5).  
Kľúčové slová: Doing Business Index (DBI), krajiny EÚ (28)  
 
Úvod 
Inovácie a investície majú významný vplyv na rast produktivity práce v každej krajine, čím je 
výrazne ovplyvnený predovšetkým jej ekonomický rast. Analýzou a hodnotením 
podnikateľského prostredia krajín z pohľadu ich atraktivity ako cieľovej destinácie 
pre zahraničné investície sa zaoberajú viaceré medzinárodné inštitúcie so zameraním 
na hodnotenie rôznych oblastí.  

Svetovo uznávané indexy konkurencieschopnosti založené na multikriteriálnych 
prístupoch ako Globálny index konkurencieschopnosti (GCI), Svetový index 
konkurencieschopnosti (WCI), Globálny inovačný index (GII), Doing Business index (DBI), 
Index ekonomickej slobody (EFI) a pod., majú odlišnú štruktúru, vstupné ukazovatele a 
vychádzajú z iných zdrojových dát. Postavenie ekonomík v zostavovaných rebríčkoch tak 
vychádza zo štruktúry a pridelených váh jednotlivým ukazovateľom, ktorých detailnejšia 
analýza reflektuje istý obraz o silných a slabých stránkach skúmanej ekonomiky a jej 
podnikateľského prostredia. Na základe stupňa prepojenia podnikateľského prostredia 
s ekonomickým rozvojom krajiny pod vplyvom rôznych štátnych zásahov a množstva iných 
faktorov je možné vyspelosť podnikateľského prostredia krajín vzájomne komparovať. 
V našich doterajších výskumných štúdiách sme sa zameriavali na hodnotenie 
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky predovšetkým za základe indexu GCI, WCI a GII 
(Kiseľáková a kol. 2018a; Šofranková, Kiseľáková, Čabinová 2017; Šofranková, Čabinová 
2017).  

Regionálna konkurencieschopnosť je daná schopnosťou regiónu poskytovať priaznivé 
podmienky pre život svojim obyvateľom, pričom je spojená s jeho schopnosťou prilákať 
na svoje územie nielen nových obyvateľov, ale aj potencionálnych návštevníkov a investorov 
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(Hrabovská 2016). Základným predpokladom rastúcej životnej úrovne obyvateľstva danej 
krajiny je dlhodobá udržateľná konkurenčná schopnosť domácej ekonomiky, ktorá je 
podmienená konkurencieschopnosťou jej podnikov (Hečková, Chapčáková 2011). Rozvinutý 
región je akcelerátorom rastu ekonomiky príslušnej krajiny, teda ovplyvňuje jej konkurenčnú 
pozíciu (Štefko et al. 2010).  

Svetová banka vytvára a porovnáva regulácie podnikateľského prostredia vo svetových 
ekonomikách v prieskume pre Doing Business. Hodnotenie je stanovené na základe 
ukazovateľov počas jednotlivých fáz životného cyklu malých a stredných podnikov 
od založenia spoločnosti cez získanie stavebného povolenia, bankových úverov, až 
po vymáhanie zmlúv a ukončenie podnikania. Hlavným cieľom je poskytnúť objektívny základ 
na pochopenie a zlepšenie právneho prostredia pre podnikanie. Štúdie Svetovej banky 
poukazujú na skutočnosť, že firmy, ktoré sa nachádzajú v regiónoch s lepším podnikateľským 
prostredím, preukazujú vyššie obraty, vyššiu zamestnanosť, rýchlejší nárast produktivity a aj 
investícií. Okrem celoštátneho právneho rámca ovplyvňujú podnikateľské prostredie aj miestne 
orgány, ktoré stanovujú vlastné nariadenia, politiky a stimuly, čo vytvára dôležité rozdiely. 
Meraná rôznorodosť implementácie nariadení medzi mestami v tej istej krajine môže 
zákonodarcom pomôcť identifikovať príležitosti na zlepšenie administratívnych procesov a 
vybudovanie kapacít miestnych orgánov. 

V príspevku sme sa zamerali na podrobnejšiu analýzu zhodnotenia podnikateľského 
prostredia prostredníctvom indikátora Doing Business Index (DBI) v krajinách EÚ (28). 
 
Teoretické východiská 
Jedným z nástrojov, ktoré sa špeciálne zameriavajú na hodnotenie a porovnávanie podmienok 
a predpokladov krajiny pre vykonávanie podnikateľských aktivít je Doing Business Index 
(DBI).  

Svetová banka (The World Bank Group 2019) každoročne vydáva správu Doing 
Business (DB), ktorá odráža vyspelosť podnikateľského prostredia, hodnotí bariéry v podnikaní 
vo vyspelých ekonomikách sveta. Prvá správa bola vytvorená v roku 2003 a do hodnotenia bolo 
zaradených 133 krajín. Každoročne sa počet hodnotených ekonomík zvyšoval, v rokoch 2014 
až 2016 bolo zapojených 189 krajín a od roku 2017 zahŕňa hodnotenie až 190 krajín sveta.  

Od začiatku tohto projektu sa globálne podmienky podnikania výrazne zmenili, čím 
došlo aj k zmenám v štruktúre indexu. DBI meria rôzne aspekty podnikateľskej regulácie a ich 
dôsledky pri začatí, ale aj v priebehu podnikania. Zámerom indexu nie je vysvetliť všetky 
okolnosti, ktoré sú dôležité v rámci podnikateľského rozhodovania, účelom je zamerať sa 
na vybrané dôležité oblasti, ktoré sú najviac ovplyvniteľné a podľa expertov výrazne 
determinujú úroveň podnikateľského prostredia. Autori Gaur a Padiya (2017) uvádzajú, že 
správa DBI zahŕňa 11 významných dimenzií podnikateľskej regulácie, ktoré odrážajú úroveň 
vyspelosti podnikateľského prostredia krajiny. Prvých desať dimenzií DBI je zahrnutých 
v podobe Doing Business skóre a Doing Business ranking. Oblasť hodnotenia „Regulácia trhu 
práce“ nie je súčasťou indexu, podáva len informáciu o stave a vývoji v tejto oblasti. Zmeny 
v štruktúre indexu DBI za obdobie 2004 až 2019 prinášame v Tabuľke 1. 

Metodika kvantifikovania skóre je nastavená tak, že pre jednotlivé ukazovatele sa 
najskôr vypočíta percentil, v akom sa daná ekonomika nachádza. Z výsledkov sa následne 
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vypočíta aritmetický priemer, čím získame informáciu o priemernom percentile za každú 
sledovanú dimenziu podnikateľského prostredia. Výsledné poradie (ranking) krajín sa určí tak, 
že sa tieto priemerné percentily 10 sledovaných dimenzií pre každú ekonomiku opätovne 
spriemerujú a zoradia sa matematicky od najmenšieho po najväčší percentil (The World Bank 
Group 2019).  

Do procesu získavania údajov sa už zapojilo spolu viac ako 43 800 expertov zo 190 
krajín sveta za posledných 16 rokov, ktorí rôznym spôsobom pomohli pri poskytovaní a zbere 
údajov. Zdroje dát sú získavané prostredníctvom spracovaného dotazníka, ktorý bol 
vypracovaný 13 800 expertmi v jednotlivých krajinách ako podklad pre spracovanie správy za 
rok 2019 a celkový počet prijatých príspevkov bol vyšší ako 17 200, čo predstavuje skutočnú 
mieru prijatých vstupov. Priemerný počet príspevkov na jeden súbor ukazovateľov 
a ekonomiku bolo viac ako sedem. Ak sa názory expertov na istú problematiku výrazne líšia, 
výsledná hodnota je stanovená ako medián týchto názorov. Koncepcia indexu sa opiera taktiež 
o ďalšie zdroje informácií, ktorými sú spolupracovníci Svetovej banky, štátni predstavitelia 
a taktiež relevantné zákony a opatrenia analyzovaných krajín.  

 
Oblasti hodnotenia - dimenzie DB 2004 DB 2005 DB 2006 - 2010 DB 2011- 2019 
Prístup k elektrickej energii      
Získanie stavebného povolenia       
Cezhraničné obchodovanie       
Platenie daní       
Ochrana minoritných investorov       
Registrácia majetku        
Dostupnosť úverových zdrojov         
Riešenie platobnej neschopnosti         
Vymožiteľnosť zmlúv         
Regulácia trhu práce         
Začatie podnikania         
Poznámka:  
Údaje o ekonomikách, ktoré sa každý rok pridávajú do vzorky, sa prepočítavajú za predchádzajúci rok. Do 
vzorky, ktorá sa začala v Doing Business 2015, sa pridalo jedenásť miest (aj keď žiadne ďalšie ekonomiky). 
Údaje o platení daní v Doing Business 2019 sa vzťahujú za január až december 2017. Údaje o všetkých ostatných 
súboroch ukazovateľov boli zostavované do polovice mája 2018, spracované a verifikované do polovice augusta 
a od septembra sú zverejnené v reporte za rok 2019 (DB2019). 

Tabuľka 1 - Vývoj štruktúry Doing Business Indexu za obdobie 2004 - 2019  
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Doing Business report 2019 

 
Výročné správy Doing Business prezentujú získané dáta viacerými spôsobmi, a to 
prostredníctvom: 
 Doing Business skóre dimenzií (0 – 100 bodov) – naznačuje, ako ďaleko sa krajina 

nachádza od najlepších výsledkov, ktoré akákoľvek ekonomika dosiahla v rámci každej 
dimenzie; každá z 10 dimenzií obsahuje minimálne 3 individuálne indikátory; 

 Doing Business ranking dimenzií – poradie jednotlivých dimenzií v komparácii 
príslušných dimenzií za všetky sledované ekonomiky; 

 Ease of Doing Business skóre – priemerná hodnota Doing Business skóre všetkých 
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dimenzií za príslušnú krajinu; 
 Ease of Doing Business ranking – výsledné poradie krajiny v rebríčku DBI. 

 
Doing Business bol navrhnutý s ohľadom na dva hlavné typy používateľov: tvorcov politík a 
výskumných pracovníkov. Je to nástroj, ktorý vlády môžu použiť na navrhovanie spoľahlivých 
obchodných regulačných politík. Údaje o podnikateľskom prostredí z Doing Business majú 
napriek tomu obmedzený rozsah a mali by sa doplniť o ďalšie zdroje informácií. Analyzuje sa 
niekoľko obchodných pravidiel zameraných na konkrétne prípadové štúdie. Tieto pravidlá a 
prípadové štúdie sú vybrané tak, aby ilustrovali podnikateľské regulačné prostredie, ale nie sú 
komplexným opisom tohto prostredia. Tým, že Doing Business poskytuje jedinečný súbor 
údajov, ktorý umožňuje analýzu zameranú na lepšie porozumenie úlohy regulácie podnikania 
v hospodárskom rozvoji, je tiež dôležitým zdrojom informácií pre výskumných pracovníkov.  
 
Metodológia výskumu 
Cieľom príspevku bolo zhodnotenie podnikateľského prostredia v krajinách EÚ (28) z hľadiska 
vývoja celkového skóre Doing Business Indexu (DBI) ako aj komparácia hodnotenia 
jednotlivých oblastí – dimenzií DBI v krajinách EÚ (28) so zameraním na identifikáciu silných 
a slabých oblastí hodnotenia podnikateľského prostredia.  

Ako podklad pre spracovanie analýz boli použité sekundárne údaje z ročnej správy 
Doing Business (DB) 2019 a údaje z databázy skompletizované Svetovou bankou. Ukazovatele 
vstupujúce do ročnej správy DB 2019 boli zostavované za máj 2018, spracované a verifikované 
do polovice augusta a od septembra sú zverejnené v ročnej správe publikovanej v roku 2019, 
okrem vstupov týkajúcich sa údajov o platení daní, ktoré boli spracované z podkladov obdobie 
od januára do decembra 2017. Získané sekundárne dáta boli spracované v programe MS Excel.  
 
Výsledky a diskusia 
Nasledujúca časť príspevku je venovaná analýze a komparácii dosiahnutého skóre Doing 
Business členských krajín európskeho priestoru. Podnikateľské prostredie ekonomík sveta 
(190 krajín) pomocou DBI v roku 2019 bolo hodnotené priemerným skóre vo výške 62,91. 
Priemerná hodnota Doing Business Indexu v krajinách EÚ (28) dosiahla 75,91 a Slovensku 
patrí 42. priečka vo svetovom hodnotení so skóre 75,17, pričom v rámci krajín EÚ (28) sa 
umiestnilo na 18. mieste. 

Pri hodnotení DBI medzi krajinami EÚ (28) z výsledkov výročnej správy z roku 2019 
(Graf 1) môžeme konštatovať, že lídrom je Dánsko, ktorého skóre DBI bolo vo výške 84,64 
a vo svetovom rebríčku mu patrí 3. pozícia. V rebríčku hodnotenia európskeho 
podnikateľského prostredia nasleduje Veľká Británia so skóre 82,65 a v rámci sveta sa 
umiestnila na 9. mieste. Na 12. mieste svetového poradia sa umiestnilo Švédsko s hodnotením 
DBI vo výške 81,27 a v európskom rebríčku mu patrí 3. miesto.  

DBI vyššie ako 80 dosiahli okrem prvých troch krajín aj Litva (80,83 - 14. miesto vo 
svete), Estónsko (80,35 – 16. miesto vo svete) a Fínsko (80,35 – 17. miesto vo svetovom 
rebríčku). Do pásma hodnotenia s DBI vyšším ako 75 (75 - 80) bolo zaradených 12 krajín, 
pričom Lotyšsko (19. pozícia vo svetom rebríčku) dosiahlo skóre 79,59 a poslednou krajinou 
v tomto pásme je Slovensko s hodnotením 75,17. V rámci európskeho priestoru dosiahlo 7 
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krajín hodnotenie Doing Business vyššie ako 70 a najhoršie hodnotenie dosiahla Malta (65,43), 
ktorá sa v rámci sveta umiestnila na 84. pozícii pri hodnotení 190 ekonomík sveta.  

 

 
Graf 1 - Hodnotenie krajín EÚ (28) pomocou dosiahnutého skóre DBI  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Doing Business report 2019 
 

Krajiny EÚ (28) sa pri hodnotení atraktivity podnikateľského prostredia umiestňujú v prvej 
polovici svetového rebríčka, pričom svetovými lídrami sú Nový Zéland (86,59) a Singapur 
(85,24) a nasleduje Dánsko (84,64) s najvyšším hodnotením z krajín európskeho priestoru.  

V nasledujúcej časti príspevku sme sa zamerali na porovnanie priemerných hodnôt 
skóre jednotlivých dimenzií Doing Business za Slovensko v porovnaní s priemerom krajín 
EÚ (28) a priemerom 190 ekonomík sveta podľa DBI 2019. Z dôvodu prehľadnejšej 
komparácie a jednoduchšej identifikácie rozdielov dosiahnuté hodnotenie je zobrazené 
v Grafe 2.  

 
Graf 2 - Komparácia skóre dimenzií DB Slovenska s priemerom EÚ (28) a priemerom krajín sveta 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Doing Business report 2019 
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Pri pohľade na grafické spracovanie vzájomnej komparácie dosiahnutého priemerného skóre 
Doing Business krajín sveta a krajín EÚ (28) publikované v roku 2019 je zrejmé, že priemerné 
hodnoty EÚ (28) boli pre všetky hodnotené dimenzie vyššie ako dosiahli svetové ekonomiky. 
Najvýraznejší rozdiel (26,91) sme zaznamenali pre dimenziu Cezhraničné obchodovanie (D8) 
a pre dimenziu Riešenie platobnej neschopnosti (D10), kde rozdiel bol vo výške 24,46. 
Najnižšie rozdiely medzi krajinami EÚ (28) a krajinami sveta (190 krajín) boli pri hodnotení 
dimenzie Začatie podnikania (D1) (5,71) a dimenzie (D5) Dostupnosť úverových zdrojov, kde 
priemerné hodnotenie krajín EÚ (28) bolo o 6,54 vyššie ako priemerné skóre krajín sveta. 
Prichádzame k záveru, že výsledky hodnotenia jednotlivých dimenzií podnikateľského 
prostredia krajín európskeho priestoru poukazujú na vyššiu atraktívnosť pre zahraničných 
investorov a európske krajiny sa postupne stáva zaujímavým investičným priestorom. 

Dosiahnuté výsledky vzájomnej komparácie hodnotenia jednotlivých dimenzií Doing 
Business Slovenska s krajinami EÚ (28) poukazujú na to, že Slovensko dosiahlo lepšie 
hodnotenie pre 4 dimenzie, pričom najvyšší rozdiel (15,75) pre dimenziu (D4) Registrácia 
majetku, potom nasleduje dimenzia (D5) Dostupnosť úverových zdrojov (9,64), dimenzia (D8) 
Cezhraničné obchodovanie (2,61) a dimenzia (D3) Prístup k elektrickej energii (0,78). 
Na druhej strane Slovensko najvýraznejšie zaostáva medzi krajinami EÚ (28) v rámci 
hodnotenia podnikateľského prostredia a to až v hodnotení 6 dimenzií a to v dimenzii (D2) 
Získanie stavebného povolenia (13,43), v dimenzii (D6) Ochrana minoritných investorov 
(9,53), v dimenzii (D1) Začatie podnikania (7,47), v dimenzii (D10) Riešenie platobnej 
neschopnosti (3,89), v dimenzii (D7) Platenie daní (1,63) a najnižší rozdiel vo výške 0,25 sme 
zaznamenali pri hodnotení dimenzie (D9) Vymožiteľnosť zmlúv.  

V rámci našich analýz sme sa venovali aj komparácii priemerných hodnôt jednotlivých 
dimenzií DB v európskom a svetovom meradle, ktorých dosiahnuté výsledky sú zobrazené 
v nasledujúcich grafoch 3 a 4.  
 

 
Graf 3 - Komparácia priemerného skóre jednotlivých dimenzií DB krajín EÚ (28)  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Doing Business report 2019 
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Graf 4 - Komparácia priemerného svetového skóre jednotlivých dimenzií DB (190 krajín) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Doing Business report 2019 
 

Pri pohľade na grafické zobrazenie dosiahnutých priemerných európskych a svetových hodnôt 
jednotlivých dimenzií môžeme konštatovať, že najlepšie priemerné európske hodnotenie 
dosiahla dimenzia (D8) Cezhraničné podnikanie (97,39), pričom vo svetovom meradle dosiahla 
táto dimenzia skóre vo výške 70,48 a umiestnila sa na 2. pozícii. Najlepší svetový priemer 
dosiahla dimenzia (D1) Začatie podnikania (83,78), ktorá sa v európskom rebríčku umiestnila 
na 2. pozícii s hodnotou 89,43 vyššou ako bolo svetové hodnotenie tejto dimenzie. Naopak, 
najhoršie priemerné hodnoty sme zaznamenali pre dimenziu (D5) Dostupnosť úverových 
zdrojov (60,36) v európskom priestore a vo svetovom rebríčku to bola dimenzia (D3) Prístup 
k elektrickej energii s veľmi nízkou priemernou hodnotou (27,75).  

Nasledujúca časť príspevku je venovaná komparácii dosiahnutých hodnôt jednotlivých 
oblastí podnikateľského prostredia v rámci krajín EÚ (28) a v nasledujúcej tabuľke 2 prinášame 
prehľad hodnotenia jednotlivých dimenzií Doing Business z pohľadu najlepšieho (maximum) 
a najhoršieho (minimum) dosiahnutého skóre hodnotených dimenzií s uvedením krajiny a jej 
dosiahnuté postavenie vo svetovom rebríčku, pričom v poslednom stĺpci je skóre Slovenska 
s uvedením umiestnenia v európskom ako i svetovom rebríčku.  

Najlepšie hodnotenou dimenziou bola dimenzia (D8) Cezhraničné obchodovanie, 
v rámci ktorej dosiahlo najvyššie hodnotenie, skóre vo výške 100, až 16 krajín EÚ (28) a medzi 
krajinami bolo zaradené aj Slovensko. Najnižšie skóre v rámci uvedenej dimenzie dosiahlo 
Írsko (87,25). Medzi krajiny s najvyšším skóre za jednotlivé dimenzie, ktoré prvenstvo získali 
v 2 dimenziách patrí Dánsko (D10 a D9), Litva (D6 a D9) ako aj Írsko (D1 a D8), ktoré však 
v rámci dimenzie (D8) Cezhraničné obchodovanie dosiahlo zároveň aj najnižšie skóre v rámci 
európskych krajín. Luxembursko sa stalo jedinou krajinou EÚ (28), ktorá bola hodnotená 
najnižším skóre v 2 dimenziách, a to v rámci dimenzie (D5) Dostupnosť úverových zdrojov a 
(D6) Ochrana minoritných investorov. Okrem dimenzie (D8) Cezhraničné obchodovanie, ktorá 
dosiahla najvyššie možné skóre, bola druhou dimenziou s vysokým skóre dimenzia (D3) 
Prístupy k elektrickej energii (98,79), ktoré dosiahlo Nemecko a obsadilo 5. priečku 
vo svetovom rebríčku.  

 
 



Vol. 7 (2), pp. 1-11 

 

9   http://www.mladaveda.sk 

 

Oblasti hodnotenia - dimenzie 
Hodnotenie v rámci EÚ (28) 

Slovensko 
Maximum  Minimum  

Začatie podnikania (D1) 
Írsko  
95,91  

4. miesto na svete 

Slovensko  
82,02  

127. miesto na svete 

82,02 
28. miesto v EU 

127. miesto vo svete  

Získanie stavebného povolenia 
(D2) 

Dánsko  
86,94  

4. miesto na svete 

Chorvátsko 
55,70  

159. miesto na svete 

59,34 
25. miesto v EU  

143. miesto na svete 

Prístup k elektrickej energii (D3) 
Nemecko  

98,79 
5. miesto na svete 

Rumunsko 
53,53 

154. miesto na svete 

83,23 
16. miesto v EU 

47. miesto na svete 

Registrácia majetku (D4) 
Litva 
92,96 

3. miesto na svete 

Grécko 
47,59 

153. miesto na svete 

90,17 
3. miesto v EU 

9. miesto na svete 

Dostupnosť úverových zdrojov 
(D5) 

Lotyšsko 
85,00 

12. miesto na svete 

Luxembursko 
15,00 

175. miesto na svete 

70,00 
12. miesto v EU 

44. miesto na svete 

Ochrana minoritných investorov 
(D6) 

Írsko 
75,00 

15. miesto na svete 

Luxembursko 
48,33 

122. miesto na svete 

53,33 
26. miesto v EU 

95. miesto na svete 

Platenie daní (D7) 
Írsko 
94,46 

4. miesto na svete 

Taliansko 
66,32 

118. miesto na svete 

80,62 
18. miesto v EU 

48. miesto na svete 

Cezhraničné obchodovanie (D8) 

16 krajín  
AT, BE, HR, CZ, DK, 

FR, HU, IT, LU, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, ES 

100.00 
1. miesto na svete 

Írsko 
87,25 

52. miesto na svete 

100,00 
1.miesto v EU 

1.miesto na svete 

Vymožiteľnosť zmlúv (D9) 
Litva 
78,80 

7. miest na svete 

Cyprus 
48,59 

138. miesto na svete 

66,12 
19. miesto v EU 

47. miesto na svete 

Riešenie platobnej neschopnosti 
(D10)  

Fínsko 
92,81 

2. miesto na svete 

Malta 
38,07 

121. miesto na svete 

66,90 
18. miesto v EU 

42. miesto na svete 

Vysvetlivky: svet – pozícia vo svetovom rebríčku (190 krajín), EU – pozícia v európskom rebríčku EÚ (28)  

Tabuľka 2 - Prehľad hodnotenia dimenzií Doing Business Indexu (DB2019) v rámci krajín EÚ (28) a Slovenska  
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Doing Business report 2019 

 
Fínsko dosiahlo druhú pozíciu vo svetovom rebríčku so skóre 92,81 pre dimenziu (D10) 
Riešenie platobnej neschopnosti. Najnižšie skóre (15,00) dosiahla dimenzia (D5) Dostupnosť 
úverových zdrojov v Luxembursku, ktoré sa vo svetovom rebríčku umiestnilo na 175. mieste, 
ktoré je aj najhorším umiestnením európskej krajiny. Veľmi nízke hodnotenie dosiahli ešte aj 
dimenzie (D10) Riešenie platobnej neschopnosti (38,07 Malta), (D4) Registrácia majetku 
(47,59 Grécko) a (D9) Vymožiteľnosť zmlúv (48,59 Cyprus). Aj Slovensko bolo hodnotené 
s najnižším skóre v európskom priestore v rámci dimenzie (D1) Začatie podnikania, ktoré 
dosiahlo skóre 82,02 a Slovensko ako jedna z krajín EÚ (28) sa umiestnila na 127. pozícii 
svetového poradia. 

V rámci komparácie dosiahnutých hodnotení jednotlivých dimenzií v európskom 
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priestore môžeme konštatovať, že najlepšie hodnotenou bola dimenzia (D8) Cezhraničné 
obchodovanie a naopak najhoršie výsledky sme zaznamenali pre dimenziu (D5) Dostupnosť 
úverových zdrojov.  

 
Záver 
V posledných desaťročiach sa problematika hodnotenia konkurencieschopnosti krajín 
zintenzívnila najmä vplyvom globalizácie. V tejto súvislosti sa mnohé medzinárodné 
organizácie zaoberajú ich hodnotením pomocou rôznych multikriteriálnych indexov, ktoré 
umožňujú vyhodnotiť ekonomický vývoj krajín z rôznych hľadísk (úroveň globalizácie a 
inovácií, ekonomické a obchodné podmienky, ľudský rozvoj a pod.). 

Príspevok bol venovaný vzájomnej komparácii hodnotenia podnikateľského prostredia 
krajín EÚ (28) pomocou Doing Business Indexu (DBI), ktoré boli publikované vo výročnej 
správe Svetovej banky (The World Bank Group 2019). 

Podnikateľské prostredie sveta hodnotené pomocou DBI v roku 2019 dosiahlo 
priemerné skóre vo výške 62,91 a v krajinách EÚ (28) dosiahol analyzovaný index priemer 
vo výške 75,91. Slovensku patrí 42. priečka vo svetovom hodnotení so skóre 75,17, pričom 
v európskom rebríčku sa umiestnilo na 18. mieste. Svetovým lídrom je Nový Zéland (86,59), 
nasleduje Singapur (86,59) a Dánsko (84,64). V európskom rebríčku hodnotenia 
podnikateľského prostredia po Dánsku nasleduje Veľká Británia (82,65), ktorá obsadila 9. 
miesto vo svetovom rebríčku a Švédsko (81,27) na 12. pozícii svetového rebríčka.  

Výsledky našich analýz zameraných na hodnotenie a komparáciu dosiahnutých 
hodnotení jednotlivých dimenzií indexu DBI v rámci krajín EÚ (28) potvrdili, že najlepšie 
hodnotenou bola dimenzia (D8) Cezhraničné obchodovanie a naopak najhoršie výsledky sme 
zaznamenali pre dimenziu (D5) Dostupnosť úverových zdrojov.  

Je nutné pripomenúť, že všetky politiky a stratégie hospodárskeho rozvoja môžu 
priniesť dobré výsledky len v priaznivom investičnom a podnikateľskom prostredí. Posledné 
štúdie Svetovej banky poukazujú na skutočnosť, že firmy, ktoré sa nachádzajú v regiónoch 
s lepším podnikateľským prostredím, dosahujú nielen vyššie obraty, vyššiu zamestnanosť či 
rýchlejší nárast produktivity, ale aj rýchlejšie tempo rastu investícií. Hoci nie je kvalita 
podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti krajiny primárne hodnotená z pohľadu 
toku priamych zahraničných investícií a hrubého fixného kapitálu, zistenia prezentované 
v dokumente Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky (NBS 2018) potvrdzujú súvislosť 
medzi kvalitou podnikateľského prostredia a prílevom priamych zahraničných investícií 
do krajiny v dlhšom období. Na základe toho teda môžeme konštatovať, že stupeň rozvoja 
podnikateľského prostredia priamo determinuje a zvyšuje investičnú atraktívnosť krajiny 
pre príchod potenciálnych zahraničných investorov (Kiseľáková a kol. 2018b).  
Zvyšovanie podnikateľskej aktivity výrazným spôsobom determinuje ekonomickú prosperitu 
krajiny, ktorá následne prispieva k dynamike rozvoja konkurenčného postavenia krajiny 
a na dosiahnutie žiaduceho ekonomického a konkurenčného rastu krajiny, je potrebné vytvoriť 
priaznivé podnikateľské prostredie.  

 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  

doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD. 
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