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Republika San Marino
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I.
ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
___________________________________________________________________________
Oficiálny názov krajiny:
a) miestny názov (v latinke)
Repubblica di San Marino
Hlavné mesto:

b) anglicky názov
Republic of San Marino

c) slovenský názov
Sanmarínska republika

San Marino

Počet obyvateľov (tis., celkom/ hlavné mesto):
Rozloha (km2):

61,216

Úradný/ rokovací jazyk:

taliansky

Mena/ výmenný kurz:

EURO (od 1.1.2002)

32.798 (3/2015) / 4 302, San Marino

Demografické údaje a krátka história:
Národnostné zloženie:
Sanmarínčania - 87,7 %, Taliani 11,2 % , ostatný 0,9%
Náboženstvo:
rímskokatolícke (95 %)
Priemerná dĺžka života:
muži 78,6 rokov, ženy 84,9 rokov
Ďalšie informácie:
www.visitsanmarino.com
www.sanmarinosite.com
www.ci.san-marino.ca.us
www.libertas.sm
www.sanmarinortv.sm
www.esteri.sm/
www.omniway.sm
Krátka história:
Sanmarínska republika je po Vatikáne a Monaku tretím najmenším štátom Európy. Podľa povesti
San Maríno založil dalmátsky kamenár Maríno, ktorý sa údajne v r. 301 uchýlil na horu Monte
Titano pred rímskym cisárom Diokleciánom prenasledujúcim kresťanov. Maríno založil kláštor,
okolo ktorého v polovici piateho storočia vznikla komunita, ktorá pravdepodobne už v 8. storočí
získala nezávislosť. Prvým historickým dokladom o existencii San Marina je dokument Placito
Feretrano z r. 885. Od r. 800 do 1249 bolo San Maríno protektorátom barónov z Montefeltra a
neskôr vojvodov z Urbina. Nezávislou Sanmarínskou republikou (SMR) je od r. 1253. Z roku 1295 sa
zachoval rukopis najstaršej ústavy, pričom posledná z r. 1600 má šesť zväzkov s 314 časťami.
Nezávislosť v r. 1631 potvrdil pápež Urban VIII. Nezávislosť republiky bola rešpektovaná aj počas
napoleonských vojen, kedy Napoleon prehlásil: „Treba zachovať San Maríno ako príklad
slobody“. Zvrchovanosť SMR bola potvrdená v r. 1815 Viedenským kongresom. V roku 1862 bola
uzavretá dohoda o priateľstve s Talianskom, v zmysle ktorej má SMR s Talianskom colnú a
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menovú úniu. V čase vypuknutia II. svetovej vojny zachovala SMR neutralitu a poskytovala
útočisko pre cca 100 tisíc utečencov. Počas druhej svetovej vojny bola SMR bombardovaná
spojeneckým letectvom.
Administratívny a politický systém:
Administratívne členenie

Hlavné mesto (San Marino Citta) + 8 územno-správnych
celkov (obcí, castelli) – Acquaviva, Borgo Maggiore,
Chiesanuova,
Domagnano,
Faetano,
Fiorentino,
Montegiardino, Serravalle

Štátne zriadenie

Parlamentná republika s dvoma kapitánmi regentmi. 60členný parlament (Consiglio Grande e Generale).

Hlava štátu

Dvojica kapitánov regentov (kolektívna hlava štátu
i výkonnej moci). Na obdobie od 1. apríla 2015 do 1.
októbra 2016 boli menovaní kapitáni regenti Andrea
Belluzzi a Roberto Venturini.

Štátny kongres/vláda (Congresso di Stato):
Najväčší orgán výkonnej moci, pozostáva z 10 členov (štátnych tajomníkov) volených
na päť rokov, ktorých činnosť koordinujú kapitáni regenti. Zloženie vlády (voľby 09.11.2008 –
koaličná vláda Pakt pre San Marino – Patto per San Marino – trvalo 4 roky):
Dňa 5.12.2012 zložila vo Veľkej a všeobecnej rade (parlament) prísahu nová vláda
Republiky San Maríno, ktorá vzišla z parlamentných volieb 11. novembra 2012. Tie priniesli
víťazstvo ľavicovo-pravicovej koalície San Maríno Bene Comune (50,71% hlasov), zloženej z
Kresťansko-demokratickej strany San Marína, Strany socialistov a demokratov a Ľudovej
aliancie, ktorá v 60-člennom parlamente obsadila 35 kresiel. Koalícia Dohoda pre krajinu
(Únia za republiku a Socialistická strana) získala vo voľbách 22,3% hlasov a 12 kresiel
v parlamente, koalícia Aktívne občianstvo (Spojená ľavica a Civico 10) dosiahla 16% hlasov
a 9 poslaneckých miest. Do parlamentu sa prebojovalo aj novozaložené občianske hnutie
RETE, ktoré budú zastupovať 4 poslanci.
Vláda je zložená z 9 členov koalície San Marino Bene Comune (o 1 menej ako
predchádzajúca vláda), vybraných z radov novozvolených členov parlamentu.
Zloženie vlády:
Pasquale VALENTINI
Gian Carlo VENTURINI
Claudio FELICI
Giuseppe M.MORGANTI
Francesco MUSSONI
Antonella MULLARONI
Iro BELLUZZI
Marco ARZILLI

(Pdcs-Eps-Ael) minister pre zahraničné a politické záležitosti
(dočasne zodpovedný aj za portfólio turizmu a vzťahov so
štátnymi podnikmi verejných služieb )
(Pdcs-Eps-Ael) minister pre vnútorné záležitosti, verejnú správu,
spravodlivosť a vzťahy s miestnymi radami
minister pre financie a rozpočet, pošty a vzťahy s Filatelistickou
a Numizmatickou štátnou spoločnosťou
minister školstva, kultúry a univerzít, vedeckého výskumu,
sociálnych vecí a rodovej rovnosti
minister pre zdravotníctvo a sociálnu bezpečnosť, rodinu,
národné poisťovníctvo a verejné plánovanie
ministerka pre teritórium a životné prostredie,
poľnohospodárstvo, telekomunikácie, politiky pre mládež, šport,
civilnú ochranu a vzťahy s korporáciami verejných podnikov
minister práce, spolupráce a informácií
minister pre priemysel, remeslá, obchod, dopravu a výskum
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Teodoro LONFERNINI

minister turizmu, mládeže, športu a vzťahov so štátnymi podnikmi
verejných služieb (Pdcs-Eps-Ael)

AP – Ľudová aliancia (Alleanza Popolare)
DdC – Demokratický stred (Democratici di Centro)
PSD – Socialistická a demokratická strana
Pdcs-Eps-Ael – koalícia: Sanmarínska kresťansko-demokratická strana – Euro ľudovci pre San
Marino – Zhromaždenie a sloboda
USM – Únia umiernených Sanmaríncov (Unione dei Sanmarinese Moderati)
LdL – Listina Slobody (Listá della Liberta)
NPS – Nová socialistická strana (Nuovo Partito Socialista)
Ďalšie informácie o politickom systéme Sanmarínskej republiky:
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3
Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch:
Sanmarínska republika (SMR) je členom UNCTAD, UNIDROIT, WHO, OSN, MMF, IBRD, ILO, ICAO,
OBSE, UNESCO, FAO, Rady Európy, WIPO, INTERPOL, OPCW, IMO.
Vzťahy s EÚ:
Začiatky oficiálnych vzťahov medzi SMR a EÚ sa datujú do obdobia začiatku roku 1983. V r. 1991
začali rokovania k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi ES a Sanmarínskou republikou.
Schválenie dohody zmluvnými stranami trvalo 10 rokov a bolo publikované dňa 28. marca 2002
v Oficiálnom vestníku ES. Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2002. So zavedením eura bola
podpísaná dohoda o monetárnych vzťahoch medzi ES a SMR, pričom San Maríno bolo
oprávnené používať euro ako svoju oficiálnu menu a mohlo vydávať vlastné mince dohodnuté
s ES. Súčasné vzťahy SMR voči EÚ spoločne s popisom celkového rámca spolupráce sú uvedené
v Aide Memoire zo 17. októbra 2002. Záujem SMR o perspektívne posilnenie väzieb s EÚ bol list
z augusta 2007 o záujme analyzovať spoločne vzťahy s EÚ, s cieľom hlbšej integrácie
a možnostiach predloženia kandidatúry RSM o členstvo v EÚ. Aktuálne prebiehajú s EÚ
rokovania zamerané na postupné odstraňovanie rozdielov v hospodárskej legislatíve, (napr.
zdanenie príjmov nerezidentov, ochrana devízových rezerv RSM, vzťah materskej a dcérskej
spoločnosti z hľadiska dividend, úrokov a poplatkov a pod.). Na strane druhej sa San Maríno
usiluje o voľný prístup na jednotný trh EÚ v bankovej a finančnej oblasti, rovnako ako o prístup k
výskumným, študijným a vzdelávacím programom EÚ.

a) Základná charakteristika hospodárstva
Základná charakteristika hospodárstva:
Hospodárska výkonnosť San Marina je ovplyvňovaná medzinárodnou konjunktúrou s vplyvom
globalizácie a delokalizácie. Do otvorenej ekonomiky San Marina sa premietajú vývojové
tendencie európskej a talianskej ekonomiky, dopady negatívnych javov sú rovnaké ako
v Taliansku.
Sanmarínska republika je po Vatikáne a Monaku tretím najmenším štátom Európy. Aj keď nie
je oficiálne členskou krajinou EÚ, na základe dohody uzatvorenej s EÚ však môže (od
1.1.2002) používať euro ako platidlo na svojom území. Kľúčovými odvetviami hospodárstva sú
bankovníctvo,
stavebníctvo,
poľnohospodárstvo,
poisťovníctvo,
telekomunikácie,
elektronický priemysel a výroba keramiky. Medzi hlavné poľnohospodárske produkty možno
zaradiť víno, olivy a syry. Poštové známky, ktoré platia iba v rámci krajiny, predstavujú
zaujímavý objekt pre zberateľov. Dôležitú úlohu v ekonomike Sanmarínskej republiky zohráva
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cestovný ruch, ktorý tvorí viac než polovicu HDP. Každý rok navštívi San Maríno približne 2
milióny turistov.
Po úspešnom období deväťdesiatich rokov došlo na začiatku tretieho tisícročia v súvislosti
s ekonomickou stagnáciou Talianska a so spomalením rastu svetovej ekonomiky k poklesu
hospodárskeho rastu San Marina, úroveň sa však podľa odhadov MMF pohybuje stále nad
priemerom krajín eurozóny. Medziročný nárast HDP v roku 2013 zaznamenal pokles o (-3,5%)
v dôsledku odlivu kapitálu. Podľa očakávania MMF bude tento trend s malými odchýlkami
kopírovať vývoj HDP v Taliansku. MMF predpovedá stabilný rast v roku 2014 (pri poklese HDP
o -1 %). Na tvorbe HDP sa najviac podieľa priemysel (33,3 %), bankovníctvo (18,6 %), verejný
sektor (12,8 %), obchod (11,4 %) a ostatné služby (10,9 %). Medziročná miera inflácie v roku
2013 dosiahla 1,63 %, miera nezamestnanosti predstavovala 6,1 %.
V kľúčovej bilaterálnej relácii s Talianskom možno za prelomový považovať podpis dekrétu
ministrom financií Talianska (12.2.2014), na základe ktorého bolo San Maríno vyradené
z čierneho zoznamu krajín, ktoré talianska vláda považuje za „daňové raje“. Tento finálny krok
v procese normalizácie finančných a ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi bol možný
predovšetkým v dôsledku ratifikácie bilaterálnej dohody o zabránení dvojitého zdanenia
(DTA) z 3.10.2013 a novej regulácie vlády San Marína zameranej na elimináciu daňových
únikov talianskych subjektov prostredníctvom monitoringu kapitálových pohybov medzi San
Marínom a Talianskom.
Na území Sanmarínskej republiky pôsobilo v prvej polovici roku 2014 celkovo 5 252 firiem.
Štruktúra podnikateľských subjektov odráža význam jednotlivých sektorov pre ekonomiku
krajiny.
Počet podnikov podľa odvetví
Poľnohospodárstvo
Priemysel
Stavebníctvo
Obchod
Hotely a reštauračné zar.
Doprava a telekom.
Finančné služby
Reality
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálne
služby
Iné
Celkový počet

2011
81
512
400
1486
40
176
96
2024
15
120

2012
78
465
394
1427
43
160
77
1852
15
126

2013
86
453
387
1417
38
147
74
1741
14
131

6/2014
85
452
393
1453
36
146
73
1745
14
131

657
5608

670
5307

696
5184

724
5252

Zdroj: Štatistický úrad SM

Priemysel – Priemysel sa podieľa na tvorbe HDP 33,3%. Pre rozvoj priemyslu a celej ekonomiky
malo zásadný význam vybudovanie dopravnej infraštruktúry. K hlavným priemyselným
odvetviam sanmarínskej ekonomiky patrí stavebný a keramický priemysel (ťažba vápenca
a jeho spracovanie), elektronický priemysel, strojárstvo, textilný, drevospracujúci, papierenský
a potravinársky priemysel.
V posledných 5 rokoch vykázala najvyššiu dynamiku rastu produkcia prírodných liečiv
a kozmetiky (nárast 300%), drevospracujúca výroba (nárast 200%) a výroba a montáž
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motorových vozidiel (100%). Pokles zaznamenala hlavne výroba základných chemických
a farmaceutických látok.
Stavebníctvo – sa podieľa na tvorbe HDP 5,9%. Vzhľadom na potrebu výstavby
a rekonštrukcie, predovšetkým hotelov, toto odvetvie je hodnotené ako relatívne stabilné.
Poľnohospodárstvo – z celkovej rozlohy je obrábaných 65% pôdy, lúky a pasienky pokrývajú
20% územia. Podiel ornej pôdy je 16,7%. Medzi hlavné poľnohospodárske produkty patrí
pšenica, hroznové víno, kukurica, zelenina, ovocie, olivový olej, mäso, kože, syry, med.
Služby – sa podieľaj 13,6% na celkovom HDP. Najdôležitejším sektorom je cestovný ruch,
avšak relatívne nízka ponuka lôžkových kapacít a silná konkurencia blízkych talianskych
turistických centier, váhu tohto faktoru tvorby produktu znižuje. V San Marine je 27 hotelov
a 72 reštaurácii. V posledných rokoch pokles prílivu turistov do pobrežných stredísk
v talianskom regióne Emilia Romagna, negatívne ovplyvňuje i San Marino, keďže pobytové
zájazdy takmer vždy zahrňujú návštevu San Marina. Problémom je i krátkodobý pobyt turistov
(60% návštevníkov strávi v San Marine len 2 až 4 hodiny, 28% dokonca menej). Najviac turistov
pochádza z Talianska, Nemecka, Francúzska i Švajčiarska a v poslednej dobe i Ruska. San
Marino ponúka moderné štruktúry a služby pre akcie medzinárodnej kongresovej turistiky
v novom prestížnom zariadení – Centro Congressi Kursaal www.axcorporate.sm,
www.sanmarino2000.sm). Významný príjem v odvetví cestovného ruchu tvorí predaj
historických a príležitostných známok a mincí.
Infraštruktúra (doprava, telekomunikácie, energetika) – V San Marine je 220 km kvalitných
ciest, časť diaľničného typu. Železnice majú v súčasnej dobe už len historický charakter.
Lanovková dráha dlhá 1,5 km spája San Marino s Borgo Maggiore. San Marino nemá vlastné
letisko, avšak využíva služby medzinárodného letiska v Rimini RMI (Federico Fellini). Ďalšie
talianske letiska s dosahom zo SMR sú Aeroporto G. Marconi di Bologna BLQ (135 km),
Ancona Falconara Airport AOI (130km), Aeroporto L. Ridolfi di Forlì FRL (72 km). Národný
internetový kód je SM a telefónna voľba zo zahraničia je +378.
Vzhľadom na nedostatok základných energetických zdrojov a surovín, je San Marino závislé
od dovozu energie z Talianska. V roku 2012 sa z Talianska do San Marina doviezol zemný plyn
a elektrická energia v objeme 64 mil. eur, čo predstavuje nárast o +22,2% oproti roku 2011.
Aktuálne sa rozvíja alternatívne zdroje energie, predovšetkým slnečnú.
EXPO 2015 – Sanmarínska republika sa zúčastňuje svetovej výstavy EXPO 2015 v Miláne
s pavilónom pod názvom „Small enaugh to be big“ (návrh architekta G. Casadei). Pavilón
San Marína je situovaný na ploche o veľkosti 125 m2 v klastri „Cluster Bio-Mediterraneo“,
v blízkosti talianskeho pavilónu a Lake Areny. Dôraz sanmarínskeho pavilónu je kladený na
grafický efekt, ktorý by mal odvrátiť pozornosť od skresleného vnímania štátu ako malého
daňového raja a zeme finančných špekulácii na pozitívne aspekty, ktoré charakterizujú malú
republiku ako krajinu nových možností zloženú z pracovitého ľudu, prívetivosti,
transparentnosti a pohostinnosti.
Hlavné makroekonomické ukazovatele
Makroekonomické
ukazovatele
HDP (mln. eur)

2008
938,93

2009
816,93

HDP (%) reálny rast:
Zamestnanosť
Miera nezamestnanosti (%)

2010
1.615,3
-4,65

101,44% 100,48%
3,11

4,48

2011

2012

2013

2014

1.477,5 1.401,5 1.357,1 1.343,5
-1,0
-9,47
-7,52
-4,5

70,15

70,15

4,94

5,5
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7

6,1

Inflácia
Export (mln. eur)

3,2

0,7

2

2,8

2.096,00 1.749,00

2.769

2.959

2.458

Import (mln. Eur)
1.939,60 1.554,60
Zdroj: www.finanze.sm, www.upcedes.sm

2.251

1.985

1.733

1,63

0,9

Bankový systém
Sanmarínska republika zaznamenala v posledných rokoch významný rast finančného sektoru.
Bankový systém zabezpečuje 12 bánk a približne 50 finančných spoločností a takmer 30
poistných firiem. Centrálna banka Republiky San Marino vznikla v roku 2003 ako orgán dozoru
a kontroly bankového, poistného a finančného sektoru. Medzi hlavné banky patrí Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino (Sammarinese), Banca Agricola Commerciale
(BAC), ktorú vlastní talianska skupina UniCredit, Banca di San Marino a Credito Industriale
Sammarinese (CIS).
Daňový systém
Daňový systém prešiel v minulosti zásadnou reformou. Daňové zaťaženie právnických osôb je
vo výške 19%. Fyzické osoby platia progresívnu daň vo výške od 12% do 50%.
Nepriame dane – dovozná daň 16%, registračné poplatky, kolková daň, daň z prevodu
majetku a hypotekárna daň. San Marino si neuplatňuje štandardnú DPH, avšak platí
individuálna dohoda s Talianskom o úprave finančných vzťahov v oblasti DPH.
Informácie o hospodárstve Sanmarínskej republiky: www.statistica.sm/on-line/Home.html
Informácie o bankovom sektore:

www.bcsm.sm

IV. ZAHRANIČNÝ OBCHOD KRAJINY
___________________________________________________________________________
Dovozný a vývozný režim, obchodná prax:
Je v plnej miere liberalizovaný v súlade so skutočnosťou, že Sanmarínska republika má s EÚ
uzatvorenú dohodu o spolupráci a colnej únii. Vo vzťahu k SR nie sú uplatňované žiadne
ochranné nástroje obchodnej politiky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali
vzájomný obchod.
Obchodná výmena medzi SR a SMR je však napriek tomu z objektívnych a ťažko
prekonateľných dôvodov výrazne limitovaná tak objemovo ako aj komoditne (rozmery trhu
SMR, jej orientácia hlavne na obchodnú spoluprácu s Talianskom). Najjednoduchší spôsob,
ako preniknúť na tento trh, je využiť služby niektorej talianskej firmy, ktorá má už nadviazanú
spoluprácu s miestnymi firmami. Trh SM je malý, náročný a ťažko prístupný pre väčšinu krajín
EÚ s výnimkou Talianska, preto ani vo vzťahu k SR nemožno počítať s tým, že sa do tejto krajiny
podarí našim subjektom exportovať zaujímavé objemy tovarov.
Základná štatistika zahraničného obchodu:
Štatistické údaje o tovarovej a teritoriálnej štruktúre zahraničného obchodu Sanmarínskej
republiky sú zverejňované iba vo veľmi zjednodušenej forme a s veľkým oneskorením (k
31.04.2014 boli zverejnené iba údaje za rok 2012).
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Hlavným obchodným partnerom je Taliansko, ktoré pokrýva takmer celý zahraničný obchod
Sanmarínskej republiky: talianske firmy zabezpečujú až 89 % vývozu a 81,8 % dovozu. Ďalšími
dovoznými partnermi sú Čína, Nemecko, Holandsko, Francúzsko.
Základná charakteristika zahraničného obchodu Sanmarínskej republiky za rok 2012-2014 je
uvedená v nasledujúcom prehľade:

Podiel
(%)
100,0

Vývoz celkom
Z toho:
 Taliansko
 Rakúsko
 Ruská federácia
 Švajčiarsko
 Hong Kong
 Nemecko
Dovoz
Z toho







89,0
0,5
1,61
0,9
0,6
0,61
100,0

Taliansko
Čína
Nemecko
Holandsko
Rumunsko
Francúzsko

81,8
2,8
1,6
2,9
0,8
0,9

Údaje v mld. EUR, zdroj ŠÚ SMR
Medzi hlavné exportné položky patrí stavebný kameň, nábytok, orechy, obilie, víno, olivový
olej, pečivo, kože, keramika, poštové známky, remeselnícke výrobky.
San Marino dováža predovšetkým pohonné hmoty, energie, spotrebný tovar, stroje,
zariadenia a potraviny.
Rozsah domáceho trhu San Marina je veľmi nízky. Aktuálne sa najlepšie uplatňuje sklársky
a hrnčiarsky priemysel a osvetľovacia technika.
Tovarová štruktúra vzájomného dovozu a vývozu:
Obchodná výmena medzi Sanmarínskou republikou a SR je z objektívnych dôvodov výrazne
limitovaná, tak objemovo ako aj komoditne. V roku 2014 dosiahol obrat obchodnej výmeny
úroveň 8,450 mil. eur.
Základné údaje o obchodnej výmene medzi SR a Sanmarínskou republikou za obdobie rokov
2013 – 2/2015 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
San Marino
Vývoz
Dovoz
Obrat
Bilancia

2010
9 794 660
270 547
10 008 568
9 580 752

2011
15 240 758
270 547
15 511 305
14 970 211

2012
7 871 737
239298
8 111 035
7 632 439

2013
7 783 608
200 275
7 983 883
7 583 333

Údaje v eur, zdroj MZV a EZ SR
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2014
8 450 750
225 257
8 476 675
8 424 825

2/2015
1 368 513
78 442
1 446 955
1 290 071

Tovarová štruktúra slovenského vývozu:
Komoditné spektrum slovenského vývozu v roku 2014 predstavovali kovy a kovové výrobky
(92,9%), buničina z dreva, celulózové vlákniny a papier (3,86%), výrobky z kameňa, sadry,
cementu, skla, keramiky (2,14%).
Tovarová štruktúra dovozu:
Dovoz je síce menej výrazný ako vývoz, jeho štruktúra je však viac diverzifikovaná. Hlavný
podiel tvorili
plasty a plastové výrobky, kaučuk a kaučukové výrobky (52,5%), stroje
a mechanické zariadenia, elektr. zariadenia (25,72%), vozidlá a dopravné prostriedky
(19,88%).

II.
PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA
___________________________________________________________________________
Investičné prostredie
Medzi investičné ponuky patria hlavne daňové úľavy pre investície do cestovného ruchu.
Investície do nových hotelov sú podporované nasledujúcimi úľavami:
 50% dane z príjmu v období 10 rokov pri vybudovaní 3-hviezdičkového hotela
 75% dane z príjmu v období 15 rokov pri vybudovaní 4 a 5-hviezdičkového hotela
 90% dane z príjmu v období 15 rokov pri vybudovaní hotela vrátane športových
zariadení a ďalších služieb.
San Marino ponúka daňové úľavy i pre rekonštrukciu existujúcich hotelov. Významné daňové
úľavy (50-70%) sa vzťahujú na prevádzku výroby, šetrnej k životnému prostrediu a v prípade
zamestnania čerstvých absolventov škôl. Rovnako je možné získať daňové úľavy v prípade
záchrany firiem nachádzajúcich sa v kríze.
Perspektívnym odvetvím pre investovanie sa javí rozvoj cestovného ruchu a hotelierstva.
Príležitosťou k exportu slovenských výrobkov je predovšetkým ponuka produktov pre turistický
ruch San Marina.
Perspektívne odvetvia pre investovanie:
Perspektívnym odvetvím pre investície sa javí rozvoj kapacít cestovného ruchu, či už
výstavbou nových kapacít alebo rekonštrukciou existujúcich kapacít, hlavne hotelov. Okrem
cestovného ruchu a hotelierstva sú príležitosťou pre investorov aj programy SM zamerané na
podporu inovácií, startupov a vzdelávania. V oblasti Faetano bol 16.5.2014 inaugurovaný
podnikateľský inkubátor v rámci Vedecko-technologického parku SM-IT o rozlohe 4,5 ha. Do
konca septembra v inkubátore nájde sídlo prvých 12 podnikov. Inkubátor a vedeckotechnologický park predstavujú perspektívny pilier pre rozvoj vedy, techniky a ďalšej
modernizácie krajiny. Podľa ministra pre priemysel M. Arzilliho je otvorenie vedeckotechnologického parku atraktívne aj z hľadiska daní a prístupu k financovaniu pre všetkých
začínajúcich podnikateľov v SM.
Podmienky pre zriadenie podniku, kancelárie alebo pobočky.
Pre založenie firmy v San Marine je potrebné:
 Predbežný súhlas Štátneho kongresu (nullaosta)
 Žiadosť zaslaná úradu vlády (obsahuje osobné údaje zakladateľov, dôvod založenia
firmy, výšku základného vkladu, obchodný plán, investičný a zamestnanecký zámer,
doklad o odbornej kvalifikácií a iné.
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Za podanie žiadosti sa platí dopredu poplatok vo výške približne 250 eur. Úradné poplatky sa
môžu meniť podľa náročnosti úkonu. Procedúra môže trvať až 60 dní. Poplatok za registráciu
stojí 250 eur a uvedenie firmy do činnosti 350 eur pri s.r.l., 1000 eur pri S.A. a SpA. Okrem toho
sa platí 1% z výšky päťročného prenájmu sídla firmy, ktoré vyberá l´Ufficio del Registro.
Minimálna hodnota základného kapitálu pri založení:
 Srl (Società a responsabilità limitata - Spoločnosť s rušením obmedzeným s.r.o.) 25000
eur.
 SpA (Società per Azioni, Akciová spoločnosť a.s.): 75 000 eur
 SA (Società in accomandita, Join-Stock Company - komand. spol. ): 250 000 eur
Chronologický postup pri zakladaní firmy:
1. Podanie žiadosti
2. Prijatie predbežného súhlasu (nullaosta provvisorio)
3. Nájdenie miesta sídla spoločnosti a uzatvorenie zmluvy so Segreteria di Stato per
l`Industria (Ministerstvo priemyslu)
4. Prijatie definitívneho súhlasu Úradu vlády (nullaosta definitivo)
5. podpísanie spoločenskej zmluvy a stanov
6. registrácia úradom l`Ufficio del Registro a uloženie zmluvy na súde (Tribunale)
7. nadobudnutie právnej moci
8. zmluva s príslušnou obchodnou komorou
9. zaslanie dokumentov o založení na l`Ufficio dell`Industria
10. vydanie licencie a úradného oznámenia o založení spoločnosti (Polícia Civile).
San Marino sa obyčajne stavia negatívne k podnikateľským zámerom, ktoré by zaťažovali
životné prostredie alebo by mali negatívny dopad na zdravie obyvateľov. Podporované sú
projekty v oblastiach ekonomických služieb, priemyselných činností, športové organizácie,
umelecké, vedecké a kultúrne činnosti, súkromné investície do oblasti zdravotníctva, výskum
nových technológií, marketing, design, obchodné služby, kontrola kvality, informačné
technológie, aktivity cestovného ruchu, vzdelanie a rekvalifikácia, poisťovníctvo,
finančníctvo, spracovateľský priemysel.
Pri zakladaní firmy (pobočky) doporučujeme požiadať o presné inštrukcie, konkrétne postupy
a prípadnú konzultáciu Ministerstvo priemyslu. (segr.industria@omniway.sm) alebo Obchodnú
komoru info@apse.sm.

Miestne zvyky dôležité pre obchodné kontakty
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Zvyky rešpektované v spoločenskom a obchodnom styku sú rovnaké ako v Taliansku. Je
potrebné rátať s útlmom aktivít počas letného obdobia, najmä v auguste. V obchodnom
styku je preferovaná taliančina, bežne je akceptovaná i angličtina a francúzština.
Veľtrhy a výstavy – v teritóriu Sanmarínskej republiky sa nekonajú významné veľtrhy a výstavy.
Ďalšie dôležité informácie:
Štátny sviatok:
1. január – Nový rok
6. január – Traja králi
5. február – Oslobodenie republiky, Svätá Agáta
25. marec – Sviatok milície
3. september - výročie založenia republiky
1. apríl – Sviatok kapitánov regentov
8. apríl – Veľká noc
9. apríl – Anjelský sviatok
1. máj – Sviatok práce
7. jún – Corpus Domini
28. júl – Výročie pádu fašizmu a Deň slobody
15. august – Nanebovzatie Panny Márie
1. október – Sviatok Všetkých svätých
2. október – Sviatok zosnulých
8. december – Nepoškvrnené počatie
25. december – Vianoce
26. december – Svätý Štefan
31. december - Silvester
Zdroje informácií:
www.sanmarinoweb.com
www.sanmarinosite.com
www.latribunasammarinese.net
www.rsm-site.it
www.radiosanmarino.sm
www.cc.sm – Obchodná komora SM
www.anis.sm – Národná priemyselná asociácia
Podmienky využívania zdravotnej starostlivosti občanmi EÚ:
Odporúča sa uzatvoriť poistenie liečebných nákladov pre Taliansko a San Maríno. V prípade
potreby vyhľadať ošetrenie v štátnej nemocnici (Ospedale di Stato, Via Scialoja, Callungo,
tel. 00378/0549 994111 alebo 0549 994220).
Praktické telefónne čísla v teritóriu:
- prvá pomoc (pronto soccorso-ambulanza) tel. 118
- polícia – tel. 115
- požiarnici – (00378) 0549 887 777
- diaľničná polícia – tel. 803116.
Obchodná komora Sanmarínskej republiky: www.cc.sm
Vypracoval/ dátum: Mária Gaburová, Ekonomický diplomat ZÚ - Rím / 12.05.2015
Kontakt:
Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Ríme
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