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Abstrakt 
 
Podniky bez ohľadu na veľkosť sú kľúčovou zložkou ekonomického a sociálneho vývoja. Sú závislé od svojej 
adaptability a inovácií implementovaných do svojho podnikania, preto e-commerce, ktorý v období 
posledných troch dekád je čoraz viac narastajúcim segmentom, dovoľujúcim nákup a predaj v globálnom 
priestore 24 hodín denne získava v ich priestore čoraz väčšie zastúpenie. Slovenská republika si pri svojom 
vstupe do Európskej únie v roku 2004 dala za cieľ dosiahnuť ekonomický a sociálny rozvoj najmenej priemeru 
krajín Európskej únie. Jedným z indikátorov ekonomického a sociálneho rozvoja je aj adopcia a rozvoj e-
commerce ako podnikmi bez ohľadu na veľkosť, tak zákazníkmi. Analýza pomeru obratu z e-commerce 
k celkovému obratu v Slovenskej republike a priemeru dvadsiatich siedmych krajín Európskej únie 
preukázala, že základný cieľ Slovenskej republiky, konvergencie k výkonnosti priemeru Európskej únie, splnili 
veľké podniky Slovenskej republiky v roku 2012. Podniky z kategórie malých a stredných podnikov v roku 
2014. Malé a stredné podniky Slovenskej republiky však čelia v posledných rokoch obmedzeniu rastu 
podielov obratu z e-commerce vplyvom pandémie COVID 19, problémami s dodávateľskými 
reťazcami, vojenským konfliktom na Ukrajine po 24. februári 2022 a s tým spojenou inflačnou špirálou. 
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1. Úvod 
 
V súčasnosti sa moderný obchod nezaobíde bez moderných predajných kanálov. Digitalizácia priniesla v nie 
tak dávnej minulosti nový predajný kanál – e-commerce. Ten sa postupom rokov stal jedným 
z najpodstatnejších prvkov omnikanálového predaja. Podmienkou pre úspešné fungovanie v prostredí e-
commerce je implementácia digitalizácie do výrobno-obchodnej a obchodnej spoločnosti. 
 
V prostredí európskeho trhu je 99% všetkých spoločností vo veľkosti SME (Small and Medium Enterprises) 
teda majú počet zamestnancov menej ako 250 a ročný obrat je nižší ako 50 miliónov EUR, pričom 
zamestnávajú dvoch z troch zamestnaných ľudí (Európska Komisia, 2020). Na dôležitosť problematiky e-
commerce v procese digitalizácie spoločnosti a teda štvrtej priemyselnej revolúcie poukazuje aj zaradenie 
ukazovateľov spojených s e-commerce do Digital Economy and Society Index (Eurostat 2023). 
 
Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej Únie v roku 2004. Jedným z jej cieľov po vstupe do 
únie bolo dosiahnuť prinajmenšom priemerný ekonomický a sociálny rozvoj krajín pôvodnej Európskej Únie. 
Tento cieľ je možné dosiahnuť len pomocou úspešného ekonomického rastu za asistencie digitalizácie 
ekonomických činností. Výkonnosť ekonomiky vo vzťahu k digitalizácii je meraná DESI indexom, ktorý 
ukazuje progres členských štátov EÚ k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Súčasťou DESI indexu sú aj 
ukazovatele e-commerce v jednotlivých členských štátoch vrátane V4, ktoré vytvárajú benchmark týchto 
krajín v oblasti e-commerce. 
 

2. Základné teoretické východiská 
 
Začiatok e-commerce sa datuje do roku 1995, kedy internetový portál netscape.com publikoval prvú webovú 
reklamu a predstavil tak myšlienku, že internet môže byť použitý ako nové médium pre reklamu a predaj. 
V súvislosti so zrodom e-commerce, pojem je používaný pre všetky obchodné transakcie uskutočnené 
prostredníctvom internetu alebo webu (Laudon a Laudon 2014). Elektronický obchod (e-commerce) je 
možné definovať ako proces predaja a nákupu produktov alebo služieb cez internet alebo iné elektronické 
siete. Tento proces zahŕňa elektronickú objednávku, elektronickú platbu a elektronické doručenie tovaru 
alebo služieb (Kuo a Che (2021). E-commerce zahŕňa oblasti ako online marketing, elektronické platby a 
logistiku doručenia. Zákazníkom umožňuje nakupovať z pohodlia domova a predajcom dosiahnuť širšie 
publikum (Li et al. 2021; Momeni a Khalilzadeh 2021).  
 
E-commerce tak možno považovať za prelomovú nosnú konštrukciu zlepšenia globálnej kompetitívnosti 
a promótora škálovateľnosti podnikania (Ha 2020; Susanty et al. 2020). Čo je ďalším prínosom, že môže 
pomôcť preklenovať vzdialenosť ku spotrebiteľovi, šetriac čas a náklady, tým pádom zvyšujúc profit 
(Saridakis et al. 2019; Al-Qirim et al. 2007). Konzekventne e-commerce má vzrastajúcu dôležitosť ako 
univerzálny trh pre obchod. Digitálne platformy poskytujú bezprecedentné príležitosti, zníženie fixných 
nákladov, väčšie výhody v podnikateľskej súťaži, širší priestor pre umiestnenie produktu ako aj zväčšenie 
potenciálneho trhu (Lefebvre et al. 2005). 
 
V súvislosti s nárastom počtu užívateľov internetu, e-commerce distribučný kanál signifikantne rastie a mení 
pojem e-commerce na digitálny obchod s integrovaním kanálov mobilných a kanálov sociálnych sietí. Podľa 
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výskumu Goldman Sachs očakáva, že adopcia a expanzia digitálneho obchodu bude naďalej zrýchľovať 
a transformuje spôsob akým sa nakupuje a predáva. (Goldmansachs.com 2015) 
 
Bariéry v adopcii e-commerce môžeme rozdeliť na dve hlavné línie: vnútorné faktory a vonkajšie faktory. 
Vnútorné asociujeme s nedostatkom povedomia a digitálnej gramotnosti medzi majiteľmi a manažérmi 
vzhľadom k technologickej implementácii, ktorá sa v literatúre označuje ako eAwareness – eVedomie (Zheng 
et al. 2004). Nedostatočná dôvera zákazníkov v online platobné systémy a nedostatočná ochrana 
spotrebiteľov môže brániť rozvoju e-commerce. Zároveň zákazníci môžu byť odradení od online nakupovania 
kvôli obavám zo zneužitia ich osobných údajov a platobných informácií (Momeni a Khalilzadeh 2021). 
Manažérske skúsenosti a zručnosti majiteľov a manažérov sú pozitívne spájané so stupňom e-commerce 
adopcie napríklad v štúdii Chuang et al. (2007), opačný príklad je možné nájsť v štúdii Singh a Kumar (2020). 
Preto očakávame, že firmy s vyšším stupňom technologických skúseností majú vyššiu mieru e-commerce 
adopcie (Chuang et al. 2007). Avšak majitelia a manažéri musia mať vedomosti o nových technológiách 
a prijať zmeny v organizácii pre aplikáciu adopcie e-commerce (Wojtkowski et al. 2001). Ďalším vnútorným 
limitujúcim faktorom je, že technologická implementácia môže byť nákladným procesom a aj to môže byť 
blokujúcim faktorom pre adopciu e-commerce (Scupola 2009). Autori vo všeobecnosti popisujú 
technologickú pripravenosť ako limitujúci faktor pre e-commerce adopciu (Abou-Shouk et al. 2016; Alam et 
al. 2011). Technologická adopcia si žiada aj zručný ľudský kapitál (Mustafa et al. 2019). 
 
Čo sa týka vonkajších faktorov prijatia e-commerce, jedným z hlavných determinantov je podnikateľské 
prostredie, ktoré je v európskom prostredí vytvárané zo značnej časti aj centrálnymi predpismi 
a obmedzeniami, keďže ide o regulovanú ekonomiku. Ďalším kruciálnym faktorom je dôvera, literatúra 
opakovane uvádza, že zákazníci sú menej naklonení účasti v e-commerce, ak sa obávajú o bezpečnosť 
a nemajú dôveru v transakciu (Jahankhani 2009; Hong a Cha 2013; Lin et al. 2019). 
 
Ľudská akceptácia bola široko diskutovaná v rôznych odvetviach marketingu (Salem Khalifa 2004). 
Preferencie zákazníckeho servisu či úmysel nakupovať môže byť determinovaný zisťovaním tejto akceptácie. 
V ďalšom vývoji sa akceptácia stáva diferencujúcim prvkom pri udržaní kompetitívnej výhody (Yu et al. 2013). 
Signifikantnosť akceptácie je založená na hodnote produktu alebo služby vnímanej zákazníkom (Zeithaml 
1988), čo môže byť definované ako výmena vnímaných benefitov za vnímané náklady (Lovelock a Wirtz 
2014). Je empiricky validované, že úmysel využívať informačný systém je signifikantným prediktorom 
pokračovania využívania informačného systému (Limayem et al. 2007; Chen et al. 2015; Haryanti 2020). 
Podľa výskumu, po osvojení informačného systému, vnímané benefity informačného systému sú hlavným 
determinantom pokračujúceho úmyslu používať systém (Zheng et al. 2013). S narastajúcou intenzitou 
využívania e-commerce sa očakáva zachovanie rastu e-commerce (Chen et al. 2015; Lin et al. 2019) 
 
Napriek všetkým problémom s adopciou e-commerce výhody e-commerce za dajú zhrnúť v troch rovinách 
a to ako výhody pre organizáciu, medzi ktoré patrí globálna škála, redukcia nákladov, zjednodušenie 
zásobovacích reťazcov, rýchle predstavenie produktu trhu, nízka cena digitálnej distribúcie. V rovine pre 
zákazníka je e-commerce všadeprítomný, anonymný, s veľkou škálou tovarov a služieb, personalizácia, 
lacnejšie produkty a služby, rýchla dodávka, elektronická socializácia. V spoločenskej rovine ide o širokú 
ponuku a dostupnosť dodávaných tovarov a služieb, zvyšovanie štandardu života (Panasenko 2021). 
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3. Metodológia 
 
Aby sme zodpovedali otázku konvergencie podielov obratov e-commerce v Slovenskej republike k 
podielom obratov e-commerce priemeru dvadsiatich siedmych krajín Európskej Únie, rovnako ako otázky 
konvergencie podielov obratov samostatného segmentu veľkých podnikov a segmentu malého a stredného 
podnikania sme v tomto článku pri procese hodnotenia trendov v digitálnej ekonomike, zvlášť e-commerce 
v Slovenskej republike využili predovšetkým všeobecné vedecké metódy ekonomickej analýzy. Metódu 
komparácie pri posudzovaní úrovne rozvoja e-commerce veľkých firiem a malých a stredných podnikov 
v Slovenskej republike, ďalej metódy zovšeobecnenia, systematizácie, syntézy pri štúdiu fenoménu 
a v procese ich vývoja vzťahy, porovnania, analógie a klasifikácie. Ako zdroj dát pre analýzu sme využili dáta 
poskytnuté Eurostatom zo sekcie Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates 
(NACE Rev. 2 activity). Subjektom článku sú veľké firmy a malé a stredné podniky Slovenskej republiky spolu 
s priemerom Európskej Únie. 
 
 

4. Výsledky 
 

Ako prvým z ukazovateľov sa zaoberáme podielom obratu z e-commerce na celkovom obrate všetkých 
podnikateľských subjektov bez rozdielu veľkosti podnikateľského subjektu s abstrahovaním od finančného 
sektora. Porovnávame medzi sebou údaje o priemernom podiele obratu z e-commerce na celkovom 
priemernom obrate spoločností bez rozdielu veľkosti dvadsiatich siedmych krajín Európskej Únie s údajmi 
o priemernom podiele obratu z e-commerce na celkovom priemernom obrate spoločností bez rozdielu 
veľkosti zo Slovenskej republiky za obdobie od roku 2005 do roku 2022. 
 
Tabuľka 1:Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, všetky spoločnosti, bez finančného sektora (% obratu) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EÚ 27 
Average (%) 

9,76 10,65 10,83 11,86 11,59 13,46 13,15 13,76 13,12 13,81 16,43 15,75 18,40 17,17 18,10 19,83 19,80 17,64 

Slovenská 
republika (%) 

0,02 0,01 3,13 7,78 11,15 10,97 15,87 11,57 17,28 15,55 20,71 17,96 22,04 20,76 21,04 21,43 19,37 22,74 

Difference -9,74 -10,64 -7,70 -4,08 -0,44 -2,50 2,72 -2,20 4,16 1,73 4,28 2,22 3,64 3,59 2,94 1,60 -0,44 5,10 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 
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Graf 1: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, všetky spoločnosti, bez finančného sektora (% obratu) 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 

Ako je zrejmé z údajov v Tabuľke 1 vyznačených v Grafe 1 spoločnosti priemerný podiel obratov z e-
commerce v podnikoch bez rozdielu veľkosti v Slovenskej republike v povstupovom období rokov 2005 až 
2010 mal veľmi rýchly rast, v roku 2011 prvýkrát prekonal priemer obratov z e-commerce priemeru 
dvadsiatich siedmych krajín Európskej únie (EÚ 27). Pod priemer obratov z e-commerce priemeru krajín 
Európskej únie poklesol počas sledovaného obdobia už len v rokoch 2011 a 2021. Ako trend priemerných 
obratov podnikov bez rozdielu veľkosti z e-commerce krajín EÚ 27 tak i trend priemerných obratov podnikov 
bez rozdielu veľkosti z e-commerce v Slovenskej republike (SR) je v oboch prípadoch rastúci, pričom rastový 
trend je v prípade obratov podnikov SR z e-commerce prudší. Najvyšší priemerný podiel obratov z e-
commerce dosiahol priemer EÚ27 v roku 2020 a to 19,83% celkového obratu spoločností bez rozdielu 
veľkosti a najvyšší priemerný podiel obratov z e-commerce SR v roku 2022 a to 22,74% celkového obratu 
spoločností bez rozdielu veľkosti. 
 
V tabuľke 2 a Grafe 2 porovnávame údaje o podiele priemerného obratu z e-commerce na celkovom obrate 
malých a stredných spoločností s počtom zamestnancov od 10 do 250 s abstrahovaním od finančného 
sektora. 
 
Tabuľka 2:Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, SME (10-249 zamestnancov), bez finančného sektora (% 
obratu) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EÚ 27  
average (%) 

4,75 5,93 6,48 7,68 7,18 8,18 7,58 7,76 7,88 8,51 9,57 9,35 10,39 10,03 10,87 11,67 11,64 11,34 

Slovenská 
republika (%) 

0,04 0,01 3,84 3,76 2,63 1,64 14,81 5,19 9,18 6,86 10,92 10,52 12,16 10,63 11,25 10,88 8,30 8,75 

Difference -4,71 -5,92 -2,64 -3,92 -4,55 -6,54 7,23 -2,57 1,30 -1,65 1,35 1,17 1,78 0,60 0,38 -0,79 -3,34 -2,59 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 
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Graf 2: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, SME (10-249 zamestnancov) bez finančného sektora (% obratu) 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 

Z týchto údajov zisťujeme, že v prostredí malých a stredných podnikov s 10 až 249 zamestnancami je 
v prostredí Slovenskej republiky vysoká volatilita v podieloch obratov e-commerce na celkových obratoch 
napríklad v rokoch 2010 až 2012, kedy podiel obratov e-commerce na celkových obratoch vzrástol z 1,64% 
na 14,81% a znova padol na 5,19%. V prostredí priemerných obratov priemeru krajín EÚ 27 sa takáto 
volatilita nevyskytuje. Celkový trend v Slovenskej republike aj v priemere krajín EÚ 27 je rastúci, avšak 
obdobie krízových rokov 2020 až 2022 zaznamenáva EÚ 27 pomalý pokles priemeru obratov z e-commerce, 
Slovenská republika vykazuje po výraznejšom prepade v roku 2021 nárast v roku 2022. 
 
Tabuľka 3: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, veľké spoločnosti (>249 zamestnancov), bez finančného 
sektora (% obratu) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EÚ 27 
average (%) 

14,43 15,10 14,96 16,22 15,84 18,56 18,54 19,64 18,18 18,76 22,85 21,84 26,22 24,04 24,91 27,36 27,26 23,10 

Slovenská 
republika (%) 

0,01 0,00 2,14 9,86 16,55 13,72 18,00 16,20 23,58 21,98 27,95 24,07 29,69 28,53 28,24 29,66 27,52 32,03 

Difference -14,42 -15,10 -12,82 -6,36 0,71 -4,84 -0,54 -3,44 5,40 3,22 5,10 2,23 3,47 4,49 3,33 2,30 0,25 8,93 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises – summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 
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Graf 3: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, veľké spoločnosti (>249 zamestnancov), bez finančného sektora 
(% obratu) 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises – summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 

Tabuľka 3 a Graf 3 zobrazujú údaje o podiele priemerného obratu z e-commerce na celkovom obrate veľkých 
spoločností s počtom zamestnancov viac ako 249 s abstrahovaním od finančného sektora. Z dát vyplýva, že 
ako podiel obratu z e-commerce na celkovom obrate veľkých spoločností v priemere EÚ 27 aj podiel obratu 
z e-commerce na celkovom obrate veľkých spoločností v Slovenskej republike má rastový trend, pričom rast 
v SR je strmší. Podiel obratu z e-commerce na celkovom obrate veľkých spoločností Slovenskej republiky 
prvýkrát presiahol priemer EÚ 27 v roku 2009 a od roku 2013 už pod priemer EÚ 27 neklesol. Po 
pandemickom roku 2021 v roku 2022 podiel obratu z e-commerce vykázal rast v SR na rozdiel od EÚ 27. 
 
Tabuľka 4 a Graf 4 porovnávajú podiel elektronických predajov na celkových predajoch vo veľkých 
spoločnostiach a v SME. 
 
Tabuľka 4: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, porovnanie veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME 
(10-249 zamestnancov) v Slovenskej republike, bez finančného sektora (% obratu) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SR LE  
(%) 

0,01 0,00 2,14 9,86 16,55 13,72 18,00 16,20 23,58 21,98 27,95 24,07 29,69 28,53 28,24 29,66 27,52 32,03 

SR SME 
(%) 

0,04 0,01 3,84 3,76 2,63 1,64 14,81 5,19 9,18 6,86 10,92 10,52 12,16 10,63 11,25 10,88 8,30 8,75 

Difference 0,03 0,01 1,70 -6,10 -13,92 -12,08 -3,19 -11,01 -14,39 -15,13 -17,02 -13,55 -17,52 -17,90 -17,00 -18,78 -19,21 -23,29 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 
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Graf 4: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, porovnanie veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME (10-
249 zamestnancov) v Slovenskej republike, bez finančného sektora (% obratu) 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 

Dátové zdroje nám ponúkajú príležitosť sledovať správanie podielu elektronických predajov na celkových 
predajoch vo veľkých spoločnostiach a v SME v prostredí, kde oba segmenty v roku 2005 začínali s podielom 
e-commerce na celkovom obrate blízkym nule. Adopcia e-commerce vo veľkých spoločnostiach spôsobila 
oveľa vyšší rast podielu obratu z e-commerce ako adopcia e-commerce v segmente SME. Rozdiel v strmosti 
trendu podielov obratu z e-commerce poukazuje na to, že ceteris paribus podiel obratu z e-commerce SME 
nedosiahne podiel obratu z e-commerce veľkých spoločností. 
 
Pre porovnanie predchádzajúceho fenoménu so statusom v EÚ 27 sme zostavili Tabuľku 5 a Graf 5. 
 

Tabuľka 5: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, porovnanie veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME 
(10-249 zamestnancov) priemeru 27 krajín Európskej únie, bez finančného sektora (% obratu) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EU 27  
LE (%) 

14,4
3 

15,1
0 

14,9
6 

16,2
2 

15,8
4 

18,56 18,54 19,64 18,18 18,76 22,85 21,84 26,22 24,04 24,91 27,36 27,26 23,10 

EU 27 
SME (%) 

4,75 5,93 6,48 7,68 7,18 8,18 7,58 7,76 7,88 8,51 9,57 9,35 10,39 10,03 10,87 11,67 11,64 11,34 

Differenc
e 

-9,68 -9,17 -8,48 -8,54 -8,65 
-

10,38 
-

10,96 
-

11,87 
-

10,30 
-

10,25 
-

13,28 
-

12,49 
-

15,83 
-

14,01 
-

14,04 
-

15,69 
-

15,63 
-

11,76 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises – summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 
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Graf 5: Celkové elektronické predaje spoločností ako % z ich celkového obratu, porovnanie veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME (10-
249 zamestnancov) priemeru 27 krajín Európskej únie, bez finančného sektora (% obratu) 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises – summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 

Zistili sme, že rovnako ako v prípade Slovenskej republiky aj v priestore priemeru EÚ 27 sú trendy medzi 
veľkými spoločnosťami a SME divergentné a teda ceteris paribus ani v priemere EÚ 27 podiely obratu z e-
commerce v SME nedobehnú podiely obratu z e-commerce veľkých spoločností. 
 
Aby sme kvantifikovali a zobrazili rozdiel medzi divergentnými trendmi EÚ 27 a Slovenskej republiky zostavili 
sme Tabuľku 6 a Graf 6. 
 
Tabuľka 6: Porovnanie rozdielu medzi rozdielom obratu veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME (10-249 zamestnancov) 27 krajín 
Európskej únie a rozdielom obratov veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME (10-249 zamestnancov) Slovenskej republiky 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

difference EU 27 
LE  & EU 27 SME 
(%) 

9,68 9,17 8,48 8,54 8,65 10,38 10,96 11,87 10,30 10,25 13,28 12,49 15,83 14,01 14,04 15,69 15,63 11,76 

difference SR LE  
& SR SME (%) 

-0,03 -0,01 -1,70 6,10 13,92 12,08 3,19 11,01 14,39 15,13 17,02 13,55 17,52 17,90 17,00 18,78 19,21 23,29 

Difference -9,71 -9,18 -10,18 -2,44 5,26 1,70 -7,77 -0,86 4,09 4,87 3,75 1,06 1,70 3,89 2,96 3,09 3,59 11,52 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 
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Graf 6: Porovnanie rozdielu medzi rozdielom obratu veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME (10-249 zamestnancov) 27 krajín 
Európskej únie a rozdielom obratov veľkých spoločností (>249 zamestnancov) a SME (10-249 zamestnancov) Slovenskej republiky 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Eurostat: Computers and the internet: enterprises - summary of EU aggregates (NACE Rev. 2 activity) 

Z údajov vyššie možno konštatovať, že rýchlosť divergencie medzi podielmi obratov z e-commerce na 
celkových obratoch veľkých spoločností a SME je vyššia v Slovenskej republike ako v krajinách EÚ 27. 
 

5. Záver 
 
Priestor podielov tržieb z e-commerce má vo všeobecnosti narastajúci trend a dôležitosť z pohľadu všetkých 
podnikov a ich manažérov. Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v polovici prvej dekády 
dvadsiateho prvého storočia Slovenská republika nastúpila trend konvergencie ekonomickej a sociálnej 
výkonnosti k priemeru Európskej únie. Slovenská republika v prípade e-commerce nastupovala do idúceho 
vlaku a teda podniky, či už zo sektora SME alebo veľkých podnikov čakal rýchly rast, ktorý najmä v prípade 
SME mal i značne volatilný charakter v podobe výkyvov v podiele tržieb dosiahnutých prostredníctvom e-
commerce. Môžeme konštatovať, že podiel tržieb pochádzajúcich e-commerce má rastúci trend, nezávisle 
od veľkosti podnikov, teda či už sa jedná o veľké podniky, alebo malé a stredné podniky. Základný cieľ 
Slovenskej republiky, konvergencie k výkonnosti priemeru Európskej únie, splnili veľké podniky Slovenskej 
republiky v roku 2012. Podniky z kategórie malých a stredných podnikov v roku 2014. Malé a stredné 
podniky Slovenskej republiky však čelia v posledných rokoch obmedzeniu rastu podielov obratu z e-
commerce vplyvom pandémie COVID 19, problémami s dodávateľskými reťazcami, vojenským konfliktom na 
Ukrajine po 24. februári 2022 a s tým spojenou inflačnou špirálou. 
 
Ďalším fenoménom je rozdiel v raste podielu e-commerce na celkovom obrate vo veľkých spoločnostiach 
a malých a stredných podnikoch. Z analýzy vyplýva, že tempo, rýchlosť rastu podielov obratu pochádzajúcich 
z e-commerce na celkovom obrate je nižšia pri SME ako pri veľkých podnikoch, čo do istej miery ohrozuje a 
znevýhodňuje malé a stredné podniky. 
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Pre rozvoj e-commerce sú dôležité vnútorné i vonkajšie podmienky adopcie e-commerce podnikateľskými 
subjektmi, ako aj postoj a hlavné atribúty prijatia podmienok e-commerce zákazníkmi. Je dôležité odhaliť 
príčiny rozdielu rýchlosti rastu podielov obratu pochádzajúcich z e-commerce na celkovom obrate medzi 
SME a veľkými podnikmi ako brzdy implementácie e-commerce ako aj jeho vysokej volatility výkonnosti 
v prostredí Slovenskej republiky. Ktoré podmienky sú kľúčovými pre zlepšenie situácie sa zdá byť dôležitým 
priestorom pre ďalší výskum. 
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