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Abstract: Currently, research, development and innovation is one of five areas that form the 
basis of the strategy Europe 2020. One of the basic indicators of evaluation of the R&D 
level in country is an indicator reflecting the share of gross domestic expenditure on R&D 
in the country's GDP. This indicator is used to monitor the achievement of the objective  
of the strategy, which is the EU to increase spending on R&D in 2020 to 3% of GDP. 
Therefore, the article deals with the issue of R&D in selected countries formulated in the 
strategy Europe 2020 in terms of the amount of expenditure incurred the above activities, 
the structure of expenditure to the GDP of countries and other partial indicators, which 
indicate differences in the R&D areas between analyzed and compared countries. Part 
of the contribution will predict the expected development of the indicator expressing the 
share of expenditure on R&D in GDP of countries in order to determine whether the targets 
set for each country are achievable by 2020. 
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Úvod 

Problematikou výskumu, vývoja a inovácií sa Európska únia (ďalej EÚ) zaoberá  
už veľmi dlho. Lisabonská stratégia zameraná na zvyšovanie konkurencieschopnosti krajín 
si stanovila cieľ, aby sa EÚ stala do roku 2010 „najkonkurencieschopnejšou  
a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete, schopnou udržateľného 
hospodárskeho rastu, v ktorej budú lepšie a viac pracovných miest a väčšia sociálna 
súdržnosť“ (Ministerstvo financií SR, 2005: 2). Tento odvážny cieľ bolo možné dosiahnuť 
iba prostredníctvom rýchleho a dlhodobého ekonomického rastu, a to tak, že jednotlivé štáty 
budú v trhovej ekonomike vytvárať vhodné podmienky pre rast ekonomickej 
konkurencieschopnosti krajiny. Ciele stratégie boli rozdelené do viacerých oblastí. 
Vzhľadom na to, že väčšina cieľov nebola dosiahnutá pre EÚ (aj z dôvodu prebiehajúcej 
hospodárskej krízy), Európska komisia rozhodla o vytvorení novej stratégie s názvom 
Európa 2020. Nová stratégia obsahuje päť hlavných oblastí so zadefinovanými konkrétnymi 
cieľovými hodnotami, ktoré by členské krajiny mali dosiahnuť do roku 2020.  

Ciele umožňujú sledovať a hodnotiť pokrok pri plnení priorít Stratégie. Pre EÚ boli 
stanovené hodnoty, ktoré by mali byť dosiahnuté (Európska komisia, 2010), a to v oblasti 
výskumu a vývoja (ďalej VaV) - zvýšiť investície do VaV na 3% HDP; v oblasti 
zamestnanosti - dosiahnuť 75% mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov; 
v oblasti zmeny klímy a energetickej udržateľnosti - znížiť emisiu skleníkových plynov 
o 20% v porovnaní s úrovňou v roku 1990, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie 
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na konečnej spotrebe energie o 20% a zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20%; 
v oblasti vzdelávania - znížiť mieru predčasne ukončenej školskej dochádzky na 10%  
a zvýšiť podiel obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 30-34 rokov 
na 40%; v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu - znížiť počet ľudí žijúcich 
pod hranicou chudoby v EÚ o 25%, t. j. o viac ako 20 miliónov. 

1 Formulácia problematiky 

Platnosť a význam cieľov zadefinovaných v stratégii Európa 2020 je podrobený kritike  
a ich vzájomná previazanosť je predmetom diskusie. Problematikou reálnosti dosahovania 
cieľov sa zaoberali Colak a Ege (2011), ale aj Leschke, Theodoropoulou, Watt (2012). 
Colak a Ege (2011) vyvinuli vlastné kompozitné indexy pozorujúce výkony členských  
a kandidátskych krajín v jednom ukazovateli pre celkovú stratégiu a každú prioritu rastu. 
Ich výsledky poukazujú na výrazné vodcovstvo severských krajín EÚ v takmer každej 
sledovanej oblasti, no najmä v oblasti VaV. Rappai (2016) navrhuje nový, efektívnejší 
komplexný index, ktorý meria blízkosť členských štátov k dosahovaniu cieľov s ohľadom 
na rôznorodosť tempa rastu jednotlivých krajín. Nolan a Whelan (2011) poukazujú na to, že 
rast zamestnanosti nemusí vždy nutne viesť k zníženiu počtu ľudí ohrozených chudobou. 
Realizovali analýzu, podľa ktorej cieľ zameraný na zníženie miery chudoby nie je správne 
naformulovaný. Marx, Vandenbroucke a Verbist (2012) použili na testovanie podobnej 
hypotézy regresnú analýzu. Marlier a Natali poskytujú komplexný pohľad na problematiku 
sociálnej oblasti v rámci Stratégie (Marlier, Natali, 2010; Natali, 2010). Keďže stratégia 
Európa 2020 nadväzuje na Lisabonskú stratégiu, veľká pozornosť je venovaná  
aj porovnávaniu týchto dvoch dokumentov (Martens, 2010; Soriano, Mulatero, 2010). 
Oblasťou výskumu je aj dopadu stratégie na sociálnu oblasť (Frazer, Marlier, Nicaise, 2010; 
Lundvall, Lorenz, 2011; Natali, 2010). 

Ako bolo uvedené, jedným zo základných ukazovateľov hodnotenia úrovne VaV 
v krajine je ukazovateľ vyjadrujúci podiel hrubých domácich výdavkov na VaV na HDP 
krajiny. Daný pomerový ukazovateľ slúži na sledovanie plnenia jedného z cieľov stratégie 
Európa 2020, ktorým je, aby EÚ zvýšila výdavky na VaV do roku 2020 na 3% HDP 
(Európska komisia, 2010). Uvedený cieľ v sebe zahŕňa aj čiastkový cieľ týkajúci sa 
štruktúry výdavkov na VaV. Podľa tohto podcieľa by 1/3 výdavkov mala pochádzať 
z vládneho sektora a 2/3 výdavkov by mali tvoriť výdavky podnikateľského sektora. 
Z členských krajín EÚ sa do roku 2010 podarilo dosiahnuť priemernú cieľovú hodnotu EÚ 
len dvom krajinám, a to Fínsku (3,73% HDP) a Švédsku (3,22% HDP). Len tieto dve 
krajiny dokázali v tom čase konkurovať výskumnej sile Južnej Kórei (3,47% HDP), 
Japonska (3,25% HDP) a ďalších vyspelých krajín sveta. Práve z dôvodov nenaplnenia 
cieľa pôvodnej Lisabonskej stratégie sa bude príspevok zaoberať problematikou VaV  
vo vybraných krajinách naformulovanou v stratégii Európa 2020 z hľadiska celkového 
objemu výdavkov vynakladaných na uvedené aktivity, štruktúry výdavkov, ich podielu  
na HDP krajín a ďalšími čiastkovými ukazovateľmi, ktoré poukážu na rozdiely v oblasti 
VaV medzi vybranými krajinami. Súčasťou príspevku je predikcia očakávaného vývoja 
ukazovateľa vyjadrujúceho podiel výdavkov na VaV na HDP krajín za účelom zistenia,  
či ciele stanovené pre jednotlivé krajiny sú reálne dosiahnuteľné do roku 2020. Príspevok sa 
bude snažiť poukázať na fakt, že rovnako veľké krajiny z hľadiska počtu obyvateľov 
(Slovensko 5,42 mil., Fínsko 5,46 mil. a Dánsko 5,63 mil. obyvateľov v roku 2014) sa 
nachádzajú v sledovanej oblasti na úplne odlišnom stupni vývoja. Na základe zistení budú 
formulované odporúčania pre Slovensko, podľa ktorých by bolo možné aspoň čiastočne 
zmierniť disparity a priblížiť sa tak vyspelým krajinám severnej Európy. 
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2 Metódy 

Pri spracovaní príspevku boli okrem štandardných logických metód určených 
pre spracovanie údajov (metóda získavania a zberu údajov, analýza)  a vyvodenie záverov 
(syntéza, indukcia) použité matematicko-štatistické metódy.  

Odhad trendu je analógiou jednoduchej regresnej analýzy, pričom odhadované hodnoty 
sú funkciou časovej premennej t, yt = f(t). Trendová funkcia bola odhadovaná  
pre ukazovateľ vyjadrujúci podiel výdavkov na VaV na HDP krajiny s cieľom predikovať 
jeho vývoj do roku 2020. Z viacerých uvažovaných variant funkcií popisujúcich doterajší 
trend vývoja ukazovateľa bol zvolený štatisticky významný model, pričom funkcia musela 
spĺňať podmienky F testu, p-hodnoty regresorov a súčasne mať významnú hodnotu 
koeficientu determinácie (R2). Veľkosť p-hodnoty poukazuje na štatistickú významnosť, 
resp. nevýznamnosť jednotlivých regresných koeficientov a lokujúcej konštanty na hladine 
významnosti α=0,05. H0 tvrdí nevýznamnosť príslušného koeficienta (alternatívna hypotéza 
jeho významnosť). Ak je p–hodnota<0,05, regresor je štatisticky významný. Výsledok  
F testu poukazuje na štatistickú významnosť modelu ako celku opäť na hladine významnosti 
α=0,05. Testovaná bola H0, že model zvolený na vysvetlenie závislosti, nie je vhodný.  
Ak je výsledok F testu je nižší ako 0,05, H0 sa zamieta, t.j. model bol zvolený správne a je 
štatisticky významný. Koeficient determinácie vyjadruje pravdepodobnosť dosiahnutia 
predikovaných hodnôt v budúcnosti. V prípade, že dva alebo viacero testovaných modelov 
je štatisticky významných, zvolený bol ten s vyšším koeficientom determinácie. Súčasne 
boli uvažované funkcie testované na heteroskedasticitu a multikolinearitu (korelačná 
matica). Whiteov test bol použitý na otestovanie heteroskedasticity. Testovaná bola H0, že 
heteroskedasticita nie je v modeli prítomná. Ak je p-hodnota<0,05 (hladina významnosti), 
H0 zamietame v prospech hypotézy, že sa jedná o heteroskedasticitu (ak p-hodnota>0,05; 
zamietnutie heteroskedasticity (Hyndman, Athanasopoulos, 2013). Korelačnou analýzou sa 
skúmala závislosť medzi zdrojmi, ktoré vynakladajú na financovania VaV jednotlivé 
sektory. Priestorovou komparáciou boli porovnávané vybrané ukazovatele v rámci troch 
krajín EÚ (Fínsko, Dánsko a Slovensko). Trendová komparácia sa využila pri sledovaní 
vývoja ukazovateľov v čase. Výstupy analýzy v podobe grafov a tabuliek boli spracované 
v programe Microsoft Office Excel. 

V príspevku boli využité posledné dostupné údaje z databázy Štatistického úradu EÚ 
(Eurostatom) ku dňu 15.06.2016. Základným ukazovateľom boli hrubé domáce výdavky  
na VaV (ďalej GERD) vyjadrujúce celkový objem výdavkov na VaV pochádzajúcich  
z domácich a zahraničných zdrojov, ktoré sú vynaložené v priebehu určitého časového 
obdobia na území danej krajiny. 

3 Výdavky na výskum a vývoj vo vybraných krajinách 

Na základe posledných dostupných údajov Eurostatu patrilo v roku 2014 (Obr. 1)  
do prvej pätice krajín s najvyššou hodnotou podielu výdavkov na VaV na HDP Fínsko, 
Švédsko, Dánsko, Rakúsko a Nemecko. Naopak, najnižší podiel výdavkov na VaV na HDP 
zaznamenali prevažne južné krajiny EÚ, ako napríklad Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, 
Cyprus a Lotyšsko. 

Veľkosť sledovaného ukazovateľa v členských krajinách EÚ spolu s cieľovými 
hodnotami jednotlivých krajín zachytáva obrázok 1. Ako môžeme vidieť, šesť krajín má  
za cieľ zvýšiť podiel svojich výdavkov na VaV na HDP do roku 2020 na 3%, tri krajiny 
(Fínsko, Švédsko a Rakúsko) dokonca na viac ako 3%. Jedna z  analyzovaných krajín, 



 

 

 

Dánsko, je jedinou krajinou EÚ, ktorá už v roku 2014 dosahovala svoju cieľovú ho
dokonca ju o 0,05% prevýšila. Cyprus zaostáva za
o 0,13%. Naopak, najviac zaostávali za národným cieľom vo VaV Rumunsko (o 1,62%), 
Estónsko (o 1,56%) a Portugalsko (o 1,42%). Špecifickým prípadom je Veľká Britán
ktorá nemá stanovenú cieľovú hodnotu a Česká republika, ktorej cieľová hodnota je 
na úrovni 1% HDP. Na rozdiel od všetkých ostatných členských krajín, tento cieľ sa 
vzťahuje len na výdavky podnikateľského sektora vynakladané na VaV aktivity. 
Pri ostatných krajinách je hodnotený podiel výdavkov všetkých sektorov (viď. podkapitola 
3.1) na VaV na HDP krajiny. Preto nie je možné Českú republiku hodnoverne zaradiť 
do komparácie s

Obr. 1: Podiel výdavkov na VaV na HDP v 

Obrázok 2 znázorňuje vývoj podielu výdavkov na VaV na HDP vybraných krajín a
aj vzdialenosť krajín od ich cieľových hodnôt. Hodnota sledovaného ukazovateľa sa 
vo Fínsku a Dánsku pohybuje dlhodobo nad priemerom EÚ. Na druhej strane, Slovensko 
bolo počas celého sledovaného obdobia pod
na úrovni 2,03% HDP. 

Obr. 2: Vývoj GERD vo vybraných krajinách v rokoch 1995 

Základná popisná štatistika k sledovanému ukazovateľu pre obdobie 20 rokov v
troch porovnávaných krajín je uvedená v tabuľke 1 a k tomu prislúcha BoxPlot (Obr. 3).
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš
od rozdelenia Československa až po
na úrovni 157,144 mil. 
v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
až v ostatných rokoch, keď sa VaV začal považovať za
z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 
na podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využív
zo štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na
(v roku 2014). 

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
Dánsko a Fínsko, ktoré sú porovnateľné vzhľadom na poč
prejavuje aj v
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 
výdavky pripadajúce na jedného obyvateľa v
niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku.

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na
na 123,6 
k 4,8 násobnému nárast
(560,1 €). 

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 
lídrom v sledovan
1 194,6 €. 
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš

rozdelenia Československa až po
úrovni 157,144 mil. 

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
až v ostatných rokoch, keď sa VaV začal považovať za
z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 

podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využív
štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na
roku 2014).  

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
Dánsko a Fínsko, ktoré sú porovnateľné vzhľadom na poč
prejavuje aj v ďalšom ukazovateli vyjadrujúcom výdavky na
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 
výdavky pripadajúce na jedného obyvateľa v
niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku.

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na
na 123,6 €. Vykazovali najni

4,8 násobnému nárast
€).  

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 
lídrom v sledovanom ukazovateli a v roku 2014 boli na

€.  
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš

rozdelenia Československa až po
úrovni 157,144 mil. €. Relatívny ukazovate

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
až v ostatných rokoch, keď sa VaV začal považovať za
z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 

podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využív
štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
Dánsko a Fínsko, ktoré sú porovnateľné vzhľadom na poč

ďalšom ukazovateli vyjadrujúcom výdavky na
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 
výdavky pripadajúce na jedného obyvateľa v
niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku.

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na
€. Vykazovali najni

4,8 násobnému nárastu, tieto výdavky sú hlboko pod priemernými výdavkami EÚ 

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 

om ukazovateli a v roku 2014 boli na
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš

rozdelenia Československa až po súčasnosť. Výška investícií bola v tom období 
€. Relatívny ukazovate

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
až v ostatných rokoch, keď sa VaV začal považovať za
z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 

podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využív
štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
Dánsko a Fínsko, ktoré sú porovnateľné vzhľadom na poč

ďalšom ukazovateli vyjadrujúcom výdavky na
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 
výdavky pripadajúce na jedného obyvateľa v
niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku.

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na
žšie rozpätie zmien (Tab.

u, tieto výdavky sú hlboko pod priemernými výdavkami EÚ 

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 

om ukazovateli a v roku 2014 boli na
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš

súčasnosť. Výška investícií bola v tom období 
€. Relatívny ukazovateľ dosiahol najnižšiu hodnotu v roku 2007, 

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
až v ostatných rokoch, keď sa VaV začal považovať za
z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 
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Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
Dánsko a Fínsko, ktoré sú porovnateľné vzhľadom na poč

ďalšom ukazovateli vyjadrujúcom výdavky na
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 
výdavky pripadajúce na jedného obyvateľa v 
niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku. 

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na
žšie rozpätie zmien (Tab.

u, tieto výdavky sú hlboko pod priemernými výdavkami EÚ 

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 

om ukazovateli a v roku 2014 boli na
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš

súčasnosť. Výška investícií bola v tom období 
ľ dosiahol najnižšiu hodnotu v roku 2007, 

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
až v ostatných rokoch, keď sa VaV začal považovať za jedno z rozhodujúcich východísk 
z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 

podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využív
štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
Dánsko a Fínsko, ktoré sú porovnateľné vzhľadom na počet obyvateľov. Negatívne sa to 

ďalšom ukazovateli vyjadrujúcom výdavky na
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 

 priebehu cel

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na
žšie rozpätie zmien (Tab. 2b, Obr. 5b). Aj keď došlo skoro 

u, tieto výdavky sú hlboko pod priemernými výdavkami EÚ 

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 

om ukazovateli a v roku 2014 boli na úrovni 1 413 
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kov na VaV porovnávaných krajín

investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyšš

súčasnosť. Výška investícií bola v tom období 
ľ dosiahol najnižšiu hodnotu v roku 2007, 

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
jedno z rozhodujúcich východísk 

z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 
podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využív
štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
et obyvateľov. Negatívne sa to 

ďalšom ukazovateli vyjadrujúcom výdavky na VaV aktivity pripadajúce 
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 

priebehu celého sledovaného obdobia 

Výdavky na VaV pripadajúce na jedného obyvateľa na Slovensku sa zvýšili z
2b, Obr. 5b). Aj keď došlo skoro 

u, tieto výdavky sú hlboko pod priemernými výdavkami EÚ 

Výdavky Dánska a Fínska na VaV aktivity na jedného obyvateľa sa dlhé roky vyvíjali 
približne rovnako. Bolo tomu tak až do roku 2011, odkedy sa Dánsko stalo celoeurópskym 

úrovni 1 413 €. Vo Fínsku to bolo 

Tab. 2: Popisná štatistika pre ukazovateľ objem výdavkov na VaV 
€ na obyvateľa 

DK
20

485,20
1413,00

964,79
924,25

 314,25
Úr.spoľahlivosti 

147,07

Zdroj: Vlastné spracovanie 

VaV porovnávaných krajín

Zdroj: Vlastné spracovanie

investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
v roku 1993 dosiahla hodnota ukazovateľa 1,38% HDP, čo predstavovalo najvyššiu hodnotu 

súčasnosť. Výška investícií bola v tom období 
ľ dosiahol najnižšiu hodnotu v roku 2007, 

v čase prepuknutia hypotekárnej krízy v USA, a to 0,45% HDP. K miernemu nára
jedno z rozhodujúcich východísk 

z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 
podporu uvedených aktivít sa podstatne intenzívnejšie začali využívať aj prostriedky 
štrukturálnych fondov EÚ, čo pozitívne prispelo k jeho nárastu až na 0,89% HDP 

Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Slovensko nedokáže priblížiť krajinám, akými je 
et obyvateľov. Negatívne sa to 

VaV aktivity pripadajúce 
na jedného obyvateľa (Obr. 4b, Tab. 2b, Obr. 5b). Práve v týchto dvoch krajinách boli 

ého sledovaného obdobia 

Slovensku sa zvýšili z
2b, Obr. 5b). Aj keď došlo skoro 
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investícií menila. Menila sa tiež hodnota podielu výdavkov na VaV na HDP krajiny. Práve 
iu hodnotu 
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jedno z rozhodujúcich východísk 

z vtedajšej finančnej a hospodárskej krízy. Okrem rastúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu 
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VaV aktivity pripadajúce 
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3.1 Štruktúra hrubých domácich výdavkov na výskum a vývoj 

Výdavky na VaV aktivity pochádzajú z rozličných zdrojov. Medzi najdôležitejšie patria 
výdavky podnikateľského a vládneho sektora. Podľa čiastkového cieľa Stratégie by 2/3 
výdavkov mali plynúť z vlastných podnikových zdrojov a 1/3 zo sektora vlády. Medzi 
ďalšie sektory financujúce, podporujúce a realizujúce výskumné a vývojové aktivity patrí 
sektor vysokých škôl, súkromný neziskový sektor a zahraničie (Tkáčová, 2012). V rámci 
štruktúry výdavkov niektoré ekonomiky majú tradične silnú základňu v investíciách  
z podnikateľského sektoru, napr. Nemecko a Dánsko, ostatné štáty s výnimkou Chorvátska, 
Luxemburska a Veľkej Británie zvyšujú verejné investície do VaV pre splnenie cieľov 
stratégie Európa 2020 (Bočková, Meluzín, 2016). 

Z členských krajín EÚ v roku 2014 splnilo daný čiastkový cieľ len Nemecko  
a Slovinsko. Fínsko a Švédsko sa k nemu postupne približujú. Viacerým európskym 
krajinám by mali byť príkladom krajiny ako Čína, Južná Kórea a Japonsko, v ktorých 
podnikateľský sektor financuje uvedené aktivity približne 75 %. Naopak, najviac sa od cieľa 
vzďaľuje Cyprus, v ktorom dominuje financovanie z vládneho sektora (až 62,1%  
z celkových GERD) a finančné prostriedky podnikateľského sektora sa stávajú 
nedostatočnými (12,1% z celkových GERD). Nedostatok vlastných zdrojov na financovanie 
VaV vynakladajú aj bulharské podniky (len 19,5% z celkových GERD), no na rozdiel  
od ostatných krajín, najviac finančných prostriedkov tu pochádza zo zahraničných zdrojov 
(48,3 % z celkových GERD). 

Fínsko patrilo v minulosti ku krajinám, ktorých výdavky podnikateľského sektora tvorili 
požadované 2/3 celkových GERD, t. j. 66%. Bolo tomu tak až do roku 2012, kedy poklesli 
na 63,1 % a do roku 2014 až na 53,5% (Obr. 6a). Znižujúci sa podiel výdavkov 
podnikateľského sektora vykompenzovali narastajúce výdavky zo zahraničia smerujúce  
do VaV, čo sa prejavilo aj v rozpätí zmien týchto dvoch ukazovateľov. Tie vzrástli zo 6,3% 
celkových GERD na 17,3%. Za celé sledované obdobie bola výška výdavkov vládneho 
sektora približne rovnaká, a to na úrovni okolo 26%. Výdavky zvyšných dvoch sektorov 
boli podstatne nižšie. Podiel výdavkov súkromného neziskového sektora na celkových 
GERD bol v roku 2014 na úrovni 1,4% a sektora vysokých škôl len 0,2%. V prípade Fínska 
dominuje stredne silná až silná korelácia medzi výdavkami vynakladanými jednotlivými 
sektormi na VaV (Tab. 3a). Najsilnejšie prepojenie je možné pozorovať medzi výdavkami 
verejného sektora a súkromného neziskového sektora, ale tiež medzi vládnym  
a podnikateľským sektorom. 

Dánsko sa vyznačuje relatívne stabilnou štruktúrou GERD počas celého sledovaného 
obdobia (Obr. 6b). Dominovali v ňom výdavky podnikateľského sektora, pričom najvyššia 
hodnota bola dosiahnutá v roku 2009 (62,1% z celkových GERD) a najnižšia v roku 2014 
(57,9% z celkových GERD). Podiel výdavkov vlády na VaV na celkových GERD v roku 
2014 bol 30,4%. Môžeme tak konštatovať, že krajina v ostatnom sledovanom roku síce 
nenapĺňala čiastkový cieľ Stratégie, no nebola od neho veľmi vzdialená. Výdavky 
zo zahraničia poklesli v období 2005-2014 z 10,1% na 7,4% a výdavky súkromného 
neziskového sektora predstavovali približne 4% GERD a zaznamenali najväčšie rozpätie 
zmien, ale aj najvyššiu priemernú hodnotu spomedzi všetkých porovnávaných krajín. Údaje 
o výdavkoch sektora vysokých škôl neboli dostupné. V prípade Dánska, je tak ako  
vo Fínsku, veľmi silná pozitívna korelácia medzi výdavkami verejného sektora  
a súkromným neziskovým sektorom a tiež výdavkami vládneho a podnikateľského  
sektora (Tab. 3b). 
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Tab. 4: Korelácia medzi financovaním VaV jednotlivými sektormi na Slovensku 
  PS VS SVŠ SNS Z 

PS 1 
VS 0,8665 1 
SVŠ 0,9295 0,8427 1 
SNS 0,6968 0,8152 0,6853 1 
Z 0,9238 0,9445 0,9241 0,8293 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

4 Diskusia: Očakávaný vývoj podielu výdavkov na výskum a vývoj na HDP  
do roku 2020  

Doterajší trend vývoja ukazovateľa vyjadrujúceho podiel výdavkov na VaV na HDP 
troch porovnávaných krajín je možné popísať viacerými funkciami (Tab. 5). Pri každej 
krajine boli zvolené trendy, pri ktorých koeficient determinácie (R2) dosahoval hodnotu 
minimálne 0,2, čo by znamenalo, že pravdepodobnosť takéhoto budúceho vývoja 
ukazovateľa je minimálne 20%. Za účelom výberu vhodného trendu boli okrem koeficientu 
determinácie sledované aj p-hodnoty regresorov a výsledky F testu (Tab. 6, Tab. 7).  

Tab. 5: Očakávaný vývoj výdavkov na VaV (% HDP) 
 Trend Funkcia R2 

SK 
Logaritmický trend y=-0,106ln(x)+0,892 0,2324 
Polynomický trend 2. rádu y=0,0052x2-0,1174x+1,1496 0,8502 
Mocninový trend y=0,8888x-0,151 0,2187 

DK 

Lineárny trend y=0,0709x+1,7391 0,9379 
Logaritmický trend y=0,4901ln(x)+1,4465 0,8447 
Polynomický trend 2. rádu y=-0,0007x2+0,0855x+1,6856 0,9403 
Mocninový trend y=1,5764x0,2078 0,8883 

FI 

Lineárny trend y=0,0531x+2,6426 0,5997 
Logaritmický trend y=0,4542ln(x)+2,2391 0,8269 
Polynomický trend 2. rádu y=-0,0074x2+0,2084x+2,0732 0,9063 
Mocninový trend y=2,2811x0,156 0,8465 
Exponenciálny trend y=2,6303e0,0179x 0,5894 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Ak by sa doterajší vývoj výdavkov na Slovensku vyvíjal v budúcnosti 
podľa mocninového alebo logaritmického trendu, krajina by zaznamenala pokles 
sledovaného ukazovateľa a postupne by sa vzďaľovala od svojho cieľa 1,2% HDP. 
Na základe výsledkov testovanie je možné za najvhodnejšiu funkciu popisujúcu doterajší 
vývoj ukazovateľa na Slovensku považovať polynomickú funkciu 2. rádu. Štatistickú 
významnosť zvoleného modelu potvrdili p-hodnoty aj výsledok F testu, Whiteov test 
nepotvrdil existenciu heteroskedasticity (Tab. 6, Tab. 7). Korelačnou maticou bola zistená 
prítomnosť multikolinearity. Avšak tá je v prípade polynomického trendu skôr prirodzená 
ako neočakávaná a nemusí byť problémom, pokiaľ cieľom modelu nie je analýza, nakoľko 
vtedy sa neznižuje predikčná schopnosť modelu. Problém by vznikol pri potrebe odhadnúť 
konkrétne koeficienty vysvetľujúcich premenných, pretože ich vplyv je pri vysokej 
multikolinearite skreslený. V danom modeli je vysvetľujúcou premennou čas a analýza 
vzájomného vzťahu regresorov nie je cieľom realizovaného výskumu, nakoľko cieľom je 
predikcia (Gujarati, 2004; Hyndman, Athanasopoulos, 2013). Z uvedeného dôvodu bola 
v prípade Slovenska použitá pre predikciu polynomická funkcia 2. rádu.  
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Tab. 6: Odhadované parametre pre regresné modely 
Výsledky testovania SK DK FI 

Korelačný koeficient 0,92206 0,968459 0,774415 
Koeficient determinácie 0,850194 0,937912 0,599719 
Upravený koeficient determinácie 0,83257 0,934463 0,577481 
Chyba strednej hodnoty 0,073306 0,110951 0,263856 
Počet meraní 20 20 20 
F test 9,8174E-08 2,61704E-12 6,12416E-05 
White test (P-hodnota) 0,235252709 0,365858612 0,687875698 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
Tab. 7: Odhadované parametre pre regresné modely 

 

 
Koeficienty 

Chyba 
strednej 
hodnoty 

P-hodnota 
Dolná 

hranica 
95% 

Horná hranica 
95% 

SK 
Intercept = b0 1,149596 0,054538 1,27E-13 1,03453 1,264663 
X Variable 1 = b1 -0,11741 0,011961 2,03E-08 -0,14264 -0,09217 
X Variable 2 = b2 0,005228 0,000553 3,53E-08 0,004061 0,006395 

DK Intercept = b0 1,739053 0,05154 1E-17 1,63077 1,847335 
X Variable 1 = b1 0,070947 0,004303 2,62E-12 0,061908 0,079987 

FI Intercept = b0 2,642579 0,122569 2,62E-14 2,38507 2,900088 
X Variable 1 = b1 0,053135 0,010232 6,12E-05 0,031639 0,074632 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Aj v prípade Dánska je možné doterajší vývoj ukazovateľa vyjadrujúceho podiel 
výdavkov na VaV na HDP krajiny vyjadriť prostredníctvom viacerých funkcií (Tab. 5).  
Je však potrebné poznamenať, že v tomto prípade bude sledovaný len najpravdepodobnejší 
vývoj ukazovateľa v budúcnosti, a nie približovanie sa k cieľovej hodnote, keďže krajina 
svoj cieľ 3% dosiahla už v roku 2012 a do roku 2014 vzrástla hodnota ukazovateľa  
na 3,05%. Podľa uvedených trendov vývoja by krajina mala do roku 2020 stále presahovať 
cieľovú hodnotu. Na základe výsledkov testovania je štatisticky významný model popísaný 
lineárnou funkciou, ktorého štatistickú významnosť potvrdila p-hodnota aj výsledok F testu. 
Whiteov test nepotvrdil existenciu heteroskedasticity (Tab. 6). 

Fínsko je líderskou krajinou EÚ v oblasti financovania a realizácie VaV a inovačných 
aktivít. Vzhľadom na to, že krajina dosahovala nadpriemerné výsledky v sledovanom 
ukazovateli vyjadrujúcom podiel výdavkov na VaV na HDP krajiny, upravila si pôvodný 
cieľ 3% na 4% HDP. Od prepuknutia hypotekárnej krízy v USA a následne finančnej  
a hospodárskej krízy takmer v každej európskej krajine hodnota ukazovateľa začala klesať, 
čím sa Fínsko začalo vzďaľovať od stanoveného cieľa. Klesajúci trend vývoja ukazovateľa 
vyjadruje aj polynomická funkcia 2. rádu, podľa ktorej by výdavky poklesli do roku 2020 
na 2,5% HDP (Tab. 5). Ak by sa trend riadil lineárnou, mocninovou, exponenciálnou alebo 
logaritmickou funkciou, ukazovateľ by rástol a približoval sa, dosiahol, resp. presiahol 
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hodnoty ukazovateľa (spomedzi uvedených trendov) a v roku 2020 by vzrástol podiel 

3,58%. Tým by Dánsko pozitívne dopomáhalo 

hlavných bodov stratégie 
ele, ktoré ovplyvňujú 

dosahovanie cieľa Stratégie vymedzeného pre každú členskú krajinu. Pre porovnanie boli 
to Slovensko, Fínsko 

istené, že Slovensko je 
druhej polovici rebríčka EÚ a vynakladá na VaV 

podstatne nižší objem finančných prostriedkov ako Dánsko a Fínsko. Neporovnateľne nižšie 
e dlhodobo dodržaná 

štruktúra zdrojov, pričom v ostatných rokoch výrazne vzrastá podiel zdrojov zo zahraničia 
na celkových zdrojov financovania VaV. Avšak na základe realizovaných predikcií možno 

2020 splniť stanovené ciele.  

Nedostatočné financovanie VaV aktivít predstavuje brzdu v inovačnej aktivite podnikov. 
súčasnej dobe nemajú nazvyš. 

tvorby a zavádzania inovácií považovať 
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nedostatok informácií potrebných pre ich realizáciu, trhové faktory, napr. nedostatočný 
dopyt po inovovaných produktoch.  

Na realizáciu VaV a inovácií je nevyhnutná vybudovaná infraštruktúra v sledovanej 
oblasti. Slovensko dlhodobo zanedbávalo tak kvalitu, ako aj kvantitu tejto infraštruktúry. 
Na obnovu výskumnej, vývojovej a inovačnej infraštruktúry sa vo veľkej miere začali  
v predchádzajúcom programovom období 2007-2013 využívať finančné prostriedky  
zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Za účelom 
zmiernenia rozdielov medzi Slovenskom a ostatnými vyspelejšími krajinami EÚ mala 
krajina možnosť čerpať finančné prostriedky z európskych fondov už v predvstupovom 
období. Finančné prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v súčasnom 
programovom období môžu byť pre krajinu posledné, ktoré môže získať. Realizácia 
projektov spadajúcich pod oblasť výskumu a inovácií môže priniesť Slovensku množstvo 
výhod. Nevyhnuté je tiež zamerať sa na projekty podporujúce inovujúce podniky, ktoré  
na VaV a inovácie nemajú dostatok vlastných zdrojov, čím by sa zvýšila miera ich 
konkurencieschopnosti. Zvýšiť inovačný potenciál a konkurencieschopnosť podnikov je 
možné aj prostredníctvom zlepšenia spolupráce a prepojenia domácich podnikov  
s dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti, posilnenia spolupráce výskumných centier 
s podnikmi. Problémom krajiny je aj nedostatočná účasť slovenských subjektov v počte 
podaných projektov vo výzvach Horizontu 2020, slabá účasť v medzinárodných projektoch, 
a to aj z dôvodu chýbajúcich skúseností slovenských výskumníkov s účasťou na takýchto 
projektoch. Ďalšou možnosťou je zatraktívniť štúdium na fakultách prírodovedného  
a technického zamerania a podporiť záujem o prácu vo výskume, vytvárať pracovné miesta 
vo vedeckých parkoch a vytvárať nové firmy s využitím inkubátorov v univerzitných 
vedeckých parkoch. Na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska bude pozitívne vplývať 
aj podpora vytvárania nových inovatívnych spin-off a start-up podnikov a prienik domácich 
podnikateľských subjektov na medzinárodné trhy. Nástrojom na podporu realizácie VaV je 
aj tzv. „superodpočet“, ktorý bol zavedený od 1.1.2015 v Zákone 595/2003 Z.z. o dani  
z príjmov. Tento superodpočet umožňuje podnikom odpočítať si časť výdavkov súvisiacich 
s VaV a inováciami z daňového základu. Pojednáva o tom §30c zákona (Zákon 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov). 

Realizácia uvedených, ale aj množstva ďalších aktivít by mohla dopomôcť Slovensku 
zmierniť rozdiely v oblasti VaV v porovnaní s vyspelými krajinami ako je Dánsko a Fínsko, 
priblížiť sa im a zvýšiť tak vlastnú konkurencieschopnosť na globálnom trhu. 
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