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I. Základné informácie
Materiál „Koncept na podporu realizácie veľkých exportných projektov“ predkladá
minister hospodárstva na rokovanie rady vlády SR na základe bodu B.10. uznesenia vlády
SR č. 107 zo dňa 12. marca 2014.
II. Zhrnutie prínosu materiálu
Koncept pripravilo MH SR v súčinnosti s RÚZ, SARIO a EXIMBANKOU SR, ktorý
bol doplnený v zmysle návrhov z rokovania Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020 zo dňa 8. septembra 2014. Bol
vypracovaný v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a inštitúciami a preto nebol
predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Na rokovanie RVPEI sa predkladá
bez rozporov.
Koncept uvádza prioritné odvetvia, teritóriá a vecné delenie projektov. V rámci
hlavných aktivít bude mať významné miesto mapovanie potenciálu slovenských exportérov,
schopných realizovať veľké exportné projekty, ktorých hodnota prevýši 5 mil. EUR.
Významnú úlohu bude zohrávať Združenie dodávateľov investičných celkov (ZDIC). MH SR
ako zriaďovateľ agentúry SARIO, ktorá je zakladajúcim členom ZDIC, bude mať v rámci
ZDIC osobitné postavenie a bude sa zúčastňovať prostredníctvom svojho zástupcu na
zasadnutiach orgánov ZDIC. Podpora veľkých exportných projektov vyžaduje vytvorenie
flexibilného mechanizmu výmeny informácií medzi MZVaEZ SR, MF SR, MH SR,
EXIMBANKOU SR a podnikateľskou sférou.
Financovanie a poisťovanie veľkých exportných projektov zabezpečuje EXIMBANKA
SR, ktorá bude naďalej venovať zvýšenú pozornosť obchodným prípadom zameraným na
vývoz investičných celkov. Ďalej bude potrebné, aby relevantné inštitúcie posúdili možnosti
financovania veľkých projektov aj prostredníctvom medzinárodných inštitúcií, ako sú
Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj atď.
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Koncept uvádza 4 návrhy opatrení, pričom sa počíta aj s tým, že účinnosť
fungovania mechanizmu sa bude jedenkrát ročne hodnotiť na zasadnutí RVPEI.
III. Hodnotenie materiálu z pohľadu MZVaEZ SR
MZVaEZ SR z hľadiska úloh zahraničnej politiky v kontexte napĺňania obchodnoekonomických záujmov predkladaný materiál hodnotí pozitívne. Otvorenosť ekonomiky SR
a pomerne nízka absorbčná schopnosť domáceho trhu vytvára nutnosť hľadania ďalších
odbytových možností na zahraničných trhoch, najmä v tretích krajinách. Zainteresovanosť
štátu vo vytvorenom Združení dodávateľov investičných celkov zvyšuje kredibilitu
slovenských exportérov v zahraničí a predstavuje určitú formu garancie voči partnerom.
Stanovené prioritné teritória a odvetvia v exportných projektoch je možné flexibilne meniť na
základe praktických skúseností, k čomu bude slúžiť ročné hodnotenie na zasadnutí RVPEI.
Podobný systém vytváraných združení resp. vývozných aliancií sa osvedčil a je funkčný vo
viacerých krajinách sveta. MZVaEZ SR odporúča predmetný materiál vziať na vedomie.
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