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NIEKTORÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA INOVÁCIÍ

Abstract: Support to science and research, as a pre-requisite for introducing 
innovations, is still at a low level in our economy. The Slovak Republic belongs 
to catching-up countries in the area of research and development expenses and 
in that of innovations in the European Union. Stimulation of innovations has its 
own significance even at the time of economic recession. Improvement of access 
to finance for innovative enterprises is an important factor of competitiveness: it 
increases or enables to overcome the actual unfavourable economic development. In 
order to finance effective innovation activities, it is necessary to carry out a series of 
actions in the area of creating favourable business environment, as well as in that of 
exploiting new sources of financing innovations. 
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Úvod

V sú asnom období svetová ekonomika stále zápasí s dôsledkami finan nej
krízy. Finan ná kríza nadobudla globálne rozmery a prerástla do hospodárskej krízy. 
V ekonomikách jednotlivých štátov dochádza k poklesu HDP, rastu nezamestnanos-
ti, prehlbovaniu deficitov verejných financií. Vlády jednotlivých štátov preto pri-
pravujú rôzne záchranné mechanizmy a zvažujú kroky, ktoré by mali pomôc eli
nepriaznivým dôsledkom krízy. Toto nepriaznivé obdobie je však sú asne výzvou 
pre nové zmeny v štruktúre a v mechanizme fungovania ekonomík jednotlivých štá-
tov. Napriek tomu, že finan ná kríza je svojimi dôsledkami hospodársky bolestivá, 
je príležitos ou na uskuto nenie reforiem a výraznejšie financovanie investícií do 
výskumu a vývoja a inovácií. 

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

V súlade s cie mi Lisabonskej stratégie a vytváraním Európskeho výskumného 
priestoru sa zaviazali lenské krajiny EÚ zvýši  do roku 2010 investície do výskumu 
a vývoja na 3 percentá HDP. Tento cie  sa však s oh adom na finan nú krízu a po-
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