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I.

Úvod

Cieľom tejto analýzy je zhodnotenie smerovania podpory poskytnutej vládou SR zo štátneho rozpočtu súkromnému sektoru vo forme
investičných stimulov (štátnej resp. regionálnej pomoci) či inej podpory na rozvoj regiónu do jednotlivých regiónov SR v období po nástupe
vlády Roberta Fica od júla 2006 do začiatku mája 2007. Poukážeme v nej na priestorové rozdelenie investičných stimulov do jednotlivých
regiónov SR i v súvislosti s deklarovanou politikou zmierňovania regionálnych rozdielov.
Koaličná vláda strán SMER, SNS a HZDS, ktorá bola konštituovaná na základe dohôd a výsledkov parlamentných volieb konaných dňa 17. júna
2006, si vo svojom programovom vyhlásení vo vzťahu k regiónom stanovila, že sa bude snažiť „odstraňovať stále rastúce regionálne rozdiely,“
a keďže podľa nej „obavy z celkovej sociálnej situácie, nezamestnanosti a istôt do budúcnosti nevyrieši žiadna zázračná sila voľného trhu, trh
bez súhry so štátom tieto obavy len prehĺbi,“ prednosť budú mať „také výdavky resp. programy, ktoré budú kľúčové pre rast výkonnosti
ekonomiky, pokles nezamestnanosti a odstraňovanie regionálnych rozdielov,“ investičné stimuly nevynímajúc:
„Investície a regionálny rozvoj
Vláda SR sa v oblasti investícií zameria na zlepšenie podmienok pre ich podporu pri zachovaní kontinuity prijatých Pravidiel
na poskytovanie individuálnej štátnej pomoci s dôrazom na podporu investičných projektov z oblasti znalostnej ekonomiky a
projekty s vyššou pridanou hodnotou. Vláda SR pripraví nový zákon o investičných stimuloch, ktorý zabezpečí rovnoprávnosť
domácich a zahraničných investorov a transparentnosť procesu poskytnutia investičných stimulov.
Vláda SR podporí rozvoj priemyselných parkov a priemyselných zón ako nástroj regionálneho rozvoja a zmenšovania
disparít medzi jednotlivými regiónmi.
Vláda SR analyticky zhodnotí efektívnosť poskytovania investičných stimulov vo väzbe na regionálny a ekonomický rozvoj
SR.“ 1
Poskytovanie investičných stimulov má v gescii Ministerstvo hospodárstva SR. Jednou z úloh ministerstva podľa jeho štatútu je „v oblasti
stratégie tvorby podnikateľského prostredia a podpory podnikateľského prostredia“ je i „vypracúvanie odborných posudkov k žiadostiam o
poskytnutie investičných stimulov, predkladanie návrhov na schválenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a po schválení vládou
vydávanie rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov,“ a to v súlade so zákonom č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Keďže rezort hospodárstva je v súčasnosti vedený nominantom SMER-u Ľubomírom Jahnátkom, pozrime sa i na deklarácie strany SMER
v oblasti regionálnej politiky a regionálnych rozdielov, s ktorými predstupovala pred voličov pred parlamentnými voľbami konanými v roku
2006 vo svojom volebnom programe:

1

Programové vyhlásenie vlády SR schválené vládou SR dňa 31.7.2006
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„Je spravodlivé a správne, ak na takom malom území ako je Slovensko sú také obrovské rozdiely medzi jednotlivými
regiónmi?
SMER – sociálna demokracia vidí ako osobitne problematické kraje Banskobystrický, Košický a Prešovský. V týchto
rizikových krajoch SMER – sociálna demokracia presadí prijatie vládnych projektov rozvoja. Tieto spolu s využitím
daňových a odvodových nástrojov na stimuláciu miestneho malého a stredného podnikania, dôslednejším smerovaním
zahraničných investícií, alokovaním finančných zdrojov z pomoci Európskej únie a zvýšenou podporou cestovného ruchu
postupne naštartujú proces rovnomernejšieho sociálneho a ekonomického rozvoja na území Slovenskej republiky.“ 2

2

Volebný program SMER-u, december 2005
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II.

Rozdelenie územia SR do zón 3

Na účely podpory investícií sú jednotlivé regióny Slovenska rozdelené do troch základných zón podľa priemernej miery evidovanej
nezamestnanosti v jednotlivých okresoch (viď mapa č. 1): 4
•
•
•

Zelená zóna: okresy s mierou nezamestnanosti nad 15%
Žltá zóna: okresy s mierou nezamestnanosti od 10% do 15%
Červená zóna: okresy s mierou nezamestnanosti do 10%

Mapa č. 1: Rozdelenie územia Slovenskej republiky do zón pre potreby poskytovania regionálnej pomoci investorom 5

Zdroj: www.economy.gov.sk
Podia Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky schválenej vládou SR dňa 29.11.2006
Podia metodiky a údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR)
5 Táto mapa je pravidelne aktualizovaná raz ročne a to k 15.1. kalendárneho roka. Pre účely stanovenia miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu uchádzačov o
zamestnanie v jednotlivých okresoch sa vychádza z oficiálnych údajov vydaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) za predchádzajúci kalendárny rok.
3

4
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III.

Smerovanie investičných stimulov do regiónov SR v období júl 2006 – začiatok mája 2007

„Jednou z priorít slovenskej vlády je zabezpečovanie rozvoja celej krajiny. Preto stimuluje lokalizáciu nových investícií do regiónov s vysokou
mierou nezamestnanosti a prispieva tým k zvyšovaniu hospodárskeho rozvoja a životnej úrovne v týchto regiónoch,“ píše sa v predkladacej
správe k materiálu, v rámci ktorého schválila vláda SR v decembri 2006 balík investičných stimulov pre viaceré veľké projekty. 6
V období júl 2006 až začiatok mája 2007 vláda rozhodla o poskytnutí vyše 12 miliárd korún pre 49 investorov. Ako vyplýva i z tab. č. 1, takmer
dve tretiny z celkového rozdeleného balíka peňazí putovalo 33 investorom, ktorí sa rozhodli realizovať svoju výrobu a zamestnať ľudí v červenej
zóne, teda tej, kde je najnižšia nezamestnanosť v krajine. Do žltej zóny vláda poslala 7 investorom necelých 750 miliónov korún, teda takmer 6%
prerozdeľovaných zdrojov. Do zelenej zóny, v ktorej sú okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti (nad 15%), na podporu 9 investorov plynuli
takmer 4 miliardy korún, čo predstavuje približne 30% z celkovej sumy vládou poskytnutých stimulov.
Tab. č. 1: Rozdelenie investičných stimulov do jednotlivých zón
Zóna
Zelená zóna (okresy s mierou nezamestnanosti nad 15%)
Žltá zóna (okresy s mierou nezamestnanosti od 10% do 15%)
Červená zóna (okresy s mierou nezamestnanosti do 10%)
Spolu

Počet podporených
investorov /
podnikov

Počet
okresov
29
29
21
79

9
7
33
49

Výška poskytnutých
stimulov
(v Sk)
3 901 273 275
744 434 630
8 022 363 273
12 668 071 178

Podiel z celkovej sumy
poskytnutých
stimulov
(v %)
63,3
5,9
30,8
100,0

Zdroj: www.rokovania.sk (údaje o poskytnutých investičných stimulov, prepočty autor)
Ak sa na smerovanie stimulov pozrieme optikou súčasného územného členenia krajiny, zistíme, že do Banskobystrického, Košického a
Prešovského kraja, teda do troch krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou (približne 13 až 15%, priemer za SR za marec 2007 je necelých 9%),
ktoré podľa svojho volebného programu i „SMER vidí ako osobitne problematické,“ Ficova vláda poslala len takmer 27% z balíka stimulov, ktoré
dosiaľ rozdelila. Pričom do Prešovského kraja samotného nešla investorom ani koruna. Zato do Trnavského kraja, ktorý v súčasnosti dosahuje
podpriemernú nezamestnanosť (menej než 6%), vláda nasmerovala podporu investorom vo výške viac než 4 miliardy korún, čo je viac, než šlo
do už zmienených troch „problematických“ krajov dokopy (viď tab. č. 2).

6

„Návrh na poskytnutie štátnej pomoci podľa Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky a pomoci na vzdelávanie pre investičné projekty spoločností Tubex Slovakia s.r.o.,
Žarnovica, Tondach Slovensko s.r.o., Nitrianske Pravno, Doka Drevo s.r.o., Banská Bystrica, Monarflex s.r.o., Štúrovo, Carnitech/Marel s.r.o., Nitra, Camfil Farr, s.r.o., Levice,
Eltek Energy Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš, Faurecia Slovakia, s.r.o., Hlohovec, Leaf Slovakia s.r.o., Levice, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce,“ schválený vládou SR dňa
6.12.2006
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Tab. č. 2: Rozdelenie investičných stimulov do jednotlivých krajov SR
Počet podporených
investorov /
podnikov

Kraj

Výška poskytnutých
stimulov
(v Sk)

Podiel z celkovej
sumy poskytnutých
stimulov
(v %)
0,0

Miera evidovanej
nezamestnanosti
(v %, marec 2007)

0
0
Prešovský
12
1
746
388
588
Košický
13,8
7
1 668 223 548
Banskobystrický
13,2
3
639 255 750
Žilinský
5,0
10
943 599 404
Trenčiansky
7,4
4
4
255
073
994
Trnavský
33,6
11
3 144 355 505
Nitriansky
24,8
2
271 174 389
Bratislavský
2,1
49
12 668 071 178
100,0
Spolu
Zdroj: www.rokovania.sk (údaje o poskytnutých investičných stimulov, prepočty autor), www.upsvar.sk (údaje o miere evidovanej
nezamestnanosti)

12,89
14,61
15,37
6,17
4,77
5,08
8,63
2,13
8,89

V sledovanom období vláda rokovala o poskytnutí resp. schválení investičných stimulov (štátnej resp. regionálnej pomoci) či inej podpory na
rozvoj regiónu spolu sedem krát. Súhrnnú informáciu o príjemcoch investičných stimulov, forme poskytnutých stimulov a ich výške, ako
i lokalizácii daných podporených investícií poskytuje tab. č. 3.
Tab. č. 3: Investičné stimuly poskytnuté vládou SR investorom v období júl 2006 – začiatok mája 2007
Príjemca investičných
stimulov (štátnej resp.
P. č. regionálnej pomoci) či inej
podpory na rozvoj regiónu

Dátum
rozhodnutia
vlády

1

Welding Operations Services
Slovakia, s.r.o., Lužianky

2

Getrag Ford Transmissions
GmbH, Kechnec
KIA Motors Corporation a
Hyundai Mobis
Tubex Slovakia s.r.o., Žarnovica

6.12.2006

3

4
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9.8.2006

Forma poskytnutých stimulov

Výška
poskytnutých
stimulov
(v Sk)

Lokalizácia
(okres)

Miera evidovanej
nezamestnanosti
(v %, marec 2007)
(okres)

úľava na dani z príjmov

46 968 000

Nitra

5,58

15.11.2006

dofinancovanie inej podpory štátu na rozvoj regiónu

202 611 588

Košice - okolie

18,71

6.12.2006

dofinancovanie súvisiacie s plnením záväzkov z uzavretých
zmlúv vyplývajúcich z výstavby závodu na montáž automobilov
a závodu na výrobu automobilových súčiastok a modulov v
Žiline
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie

497 068 000

Žilina

3,83

141 650 000
31 600 000
12 640 000

Žarnovica

15,39
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5

Tondach Slovensko, s.r.o.,
Nitrianske Pravno

6.12.2006

6

6.12.2006

7

Doka Drevo s.r.o., Banská
Bystrica
Monarflex s.r.o., Štúrovo

8

Carnitech/Marel s.r.o., Nitra

6.12.2006

9

Camfil Farr s.r.o., Levice

6.12.2006

Eltek Energy Slovakia s.r.o.,
Liptovský Mikuláš
Faurecia Slovakia s.r.o.,
Hlohovec

6.12.2006

12

Leaf Slovakia s.r.o., Levice

6.12.2006

13

ZKW Slovensko s.r.o., Krušovce

6.12.2006

14

Samsung Electronics Slovakia
s.r.o., Galanta
CRW Slovakia, s.r.o., Spišská
Nová Ves

6.12.2006

10
11

15

6.12.2006

6.12.2006

13.12.2006

16

Sitem Slovakia, spol. s r.o.,
Spišská Nová Ves

13.12.2006

17

Visteon Slovakia, s.r.o., Nitra

13.12.2006

18

19

Unomedical s.r.o., Michalovce

SCA Hygiene Products Slovakia,
s.r.o., Gemerská Hôrka

www.konzervativizmus.sk

13.12.2006

13.12.2006

úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov

59 000 000
7 500 000
1 755 000
124 708 000

úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov

80 870 000
5 800 000
2 080 000
98 357 875

úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
úľava na dani z príjmov
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
krytie oprávnených nákladov súvisiacich so vstupnou
investíciou do hmotného majetku
úľava na dani z príjmov
úľava na dani z príjmov
krytie oprávnených nákladov súvisiacich so vstupnou
investíciou do hmotného majetku
krytie oprávnených nákladov súvisiacich so vstupnou
investíciou do hmotného majetku
úľava na dani z príjmov
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
krytie oprávnených nákladov súvisiacich so vstupnou
investíciou do hmotného majetku
úľava na dani z príjmov
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
krytie oprávnených nákladov do hmotného majetku
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta

Prievidza

7,01

Banská
Bystrica
Nové Zámky

4,93

Nitra

5,58

105 272 800
17 287 200
12 480 000
31 875 000
3 172 750
297 449 000

Levice

13,15

Liptovský
Mikuláš
Hlohovec

6,32
4,99

299 500 000
64 400 000
19 602 000
150 934 630

Levice

13,15

Topoľčany

7,24

Galanta

4,71

1 059 077 502
37 439 992
20 000 000
40 000 000
41 000 000
10 000 000
387 805 000
7 914 000
27 157 000
80 500 000
26 000 000
29 500 000
58 750 000
116 250 000
25 000 000

9,43

Spišská Nová
Ves

12,42

Spišská Nová
Ves

12,42

Nitra

5,58

Michalovce

16,84

Rožňava

21,08
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20

Johnson Controls Lučenec,
s.r.o., Lučenec

13.12.2006

21

Continental Automotive
Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen

20.12.2006

úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na účel podpory regionálneho rozvoja vo forme priamej
dotácie na nákup pozemkov
vo forme priamej dotácie na prípravné práce na pozemkoch
vo forme predaja pozemkov za zvýhodnenú cenu
úľava na dani z príjmu právnických osôb
vo forme príspevku na vzdelávanie zamestnancov
na novovytvorené pracovné miesta
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta

401 480 000
69 800 000
25 360 000
30 872 124

22

NMRH s.r.o., Ladomerská
Vieska

20.12.2006

23

ŽP PRAKO s.r.o., Gelnica

20.12.2006

24

ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o.,
Budča

20.12.2006

25

VALEO SLOVAKIA, s.r.o.,
Košice

20.12.2006

26

SONY SLOVAKIA, s.r.o., Nitra

20.12.2006

27

Delta Electronics (Slovakia),
s.r.o., Dubnica nad Váhom

20.12.2006

úľava na dani z príjmov
krytie investičných nákladov
úľava na dani z príjmov

28

Rettenmeier Polomka Timber,
s.r.o., Polomka

20.12.2006

29

Giesecke & Devrient Slovakia,
s.r.o., Nitra

20.12.2006

30

Alcan Slovensko Extrusions
s.r.o., Levice

20.12.2006

31

BRANO-SK, s.r.o., Prakovce

20.12.2006

32

Handtmann Slovakia, s.r.o.,
Kechnec

20.12.2006

www.konzervativizmus.sk

12 500 000
70 615 548
225 512 876
21 000 000
53 000 000
164 016 000
25 000 000
6 959 000
101 595 000
11 500 000
1 905 000
113 957 000
12 251 000
3 282 000
105 947 244
85 902 756

Lučenec

Zvolen

20,01

7,97

Žiar nad
Hronom

12,08

Gelnica

16,97

Zvolen

7,97

Košice IV

6,47

408 640 000
760 260 000
189 321 000

Nitra

5,58

Ilava

2,66

úľava na dani z príjmov

122 020 000

Brezno

12,65

úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie

75 000 000
41 250 000
6 060 000
145 559 000
12 875 000
1 066 000
80 088 000
30 000 000
12 860 000
239 000 000
37 500 000
9 350 000

Nitra

5,58

Levice

13,15

Gelnica

16,97

Košice - okolie

18,71
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33

KARAM TECH EUROPE, a.s.,
Nitra

20.12.2006

34

T-Systems Slovakia s.r.o.,
Košice

20.12.2006

35

Johnson Controls Trenčín,
s.r.o., Trenčín

20.12.2006

36

Power - One, s.r.o., Dubnica nad
Váhom

20.12.2006

37

SOITRON, a.s. , Bratislava

20.12.2006

38

Dell s.r.o., Bratislava

20.12.2006

39

ON Semiconductor Slovakia,
a.s., Bratislava, Piešťany

20.12.2006

40

NESS Slovakia, s.r.o., Košice

20.12.2006

41

DONGHEE Slovakia, s.r.o.,
Strečno
Matador Dongwon s.r.o.,
Dubnica nad Váhom
ILJIN EU, s.r.o., Pravenec

20.12.2006

úľava na dani z príjmov
na novovytvorené pracovné miesta
obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
na novovytvorené pracovné miesta
na obstaranie investičného majetku
na všeobecné a špecifické vzdelávanie
úľava na dani z príjmov

20.12.2006

úľava na dani z príjmov

20.12.2006
20.12.2006

42
43
44
45
46
47

HSKS-K Projects s.r.o., Bánovce
nad Bebravou
SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o.,
Lednické Rovne
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE
SLOVAKIA s.r.o., Považská
Bystrica
Dongil Rubber Belt Slovakia,
s.r.o., Považská Bystrica

www.konzervativizmus.sk

240 000 000
25 000 000
170 000 000
5 000 000
102 400 000
14 080 000
31 318 000
104 000 000
90 000 000
38 000 000
22 000 000
9 949 000
3 427 400
60 000 000
13 950 000
170 200 000
20 500 457
6 523 932
2 700 000
4 500 000
1 782 500
56 000 000
91 755 000
4 370 000
36 000 000
5 250 000
8 531 000
107 140 000

Nitra

5,58

Košice IV

6,47

Trenčín

2,42

Ilava

2,66

Bratislava II

1,68

Bratislava I

1,75

Piešťany

4,12

Košice I

7,05

Žilina

3,83

48 840 000

Ilava

2,66

úľava na dani z príjmov

46 630 000

Prievidza

7,01

48 288 000
49 020 960
63 078 044

Bánovce nad
Bebravou
Púchov

5,75

20.12.2006

úľava na dani z príjmov
úľava na dani z príjmov
úľava na dani z príjmov

20.12.2006

úľava na dani z príjmov

121 990 000

Považská
Bystrica

5,44

20.12.2006

úľava na dani z príjmov

40 800 000

Považská
Bystrica

5,44

3,32
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48

SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná

20.1.2007

49

Samsung Electronics LCD
Business, Trnava – Voderady

7.3.2007

poskytnutia štátnej pomoci vo forme ad hoc podpory na
základe transparentného režimu regionálnej investičnej
pomoci
úľava na dani z príjmov; na novovytvorené pracovné miesta;
na krytie oprávnených nákladov do hmotného majetku

183 550 000
2 700 000 000

Rožňava

21,08

Trnava

3,92

Zdroj: www.rokovania.sk (údaje o poskytnutých investičných stimulov), www.upsvar.sk (údaje o miere evidovanej nezamestnanosti)
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IV.

Zhrnutie

Napriek tomu, že vláda Roberta Fica deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, podobne ako premiérova strana SMER vo svojom
volebnom programe, že sa bude usilovať o zmierňovanie regionálnych rozdielov (viď úvod tejto analýzy), analýza dosiaľ poskytnutých
investičných stimulov počas obdobia júl 2006 až začiatok mája 2007 ukazuje, že vláde sa nedarí „spravodlivo“ rozdeľovať zo štátneho rozpočtu
peniaze daňovníkov Slovenska.
V období júl 2006 až začiatok mája 2007 vláda rozhodla o poskytnutí vyše 12 miliárd korún pre 49 investorov, pričom takmer dve tretiny z
celkového rozdeleného balíka peňazí (približne 8 miliárd korún) putovalo 33 investorom, ktorí sa rozhodli realizovať svoju výrobu a zamestnať
ľudí v okresoch s najnižšou mierou nezamestnanosti v krajine (tzv. červená zóna, miera evidovanej nezamestnanosti do 10%). Naopak, do
okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti (nad 15%), na podporu 9 investorov plynuli takmer 4 miliardy korún, čo predstavuje len približne
30% z celkovej sumy vládou poskytnutých stimulov.
Ak sa na smerovanie stimulov pozrieme optikou súčasného územného členenia krajiny, zistíme, že do Banskobystrického, Košického a
Prešovského kraja, teda do troch krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou (približne 13 až 15%, priemer za SR za marec 2007 je necelých 9%),
ktoré podľa svojho volebného programu i „SMER vidí ako osobitne problematické,“ Ficova vláda poslala len takmer 27% z balíka stimulov, ktoré
dosiaľ rozdelila. Pričom do Prešovského kraja samotného nešla investorom ani koruna. Zato do Trnavského kraja, ktorý v súčasnosti dosahuje
podpriemernú nezamestnanosť (menej než 6%), vláda nasmerovala podporu investorom vo výške viac než 4 miliardy korún, čo je viac, než šlo
do už zmienených troch „problematických“ krajov dokopy.
Je otázkou pre vládne strany, či takáto politika náhodou neprispieva k prehlbovaniu nimi toľko kritizovaných regionálnych rozdielov. Na záver
dodajme, že vláda by nemala zasahovať do vzťahov medzi podnikmi na trhu poskytovaním stimulov, teda dotáciami na vytvorené pracovné
miesta, rekvalifikáciu či daňovými úľavami, ale že jej úlohou by mala byť snaha o zlepšovanie podnikateľského prostredia dereguláciou,
znižovaním daňového a odvodového zaťaženia.
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