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Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1.

návrh Formy proexportnej podpory štátu vo vybraných krajinách Európskej únie
a ich porovnanie so Slovenskom

Predkladacia správa
Návrh „Formy proexportnej podpory štátu vo vybraných krajinách Európskej únie
a ich porovnanie so Slovenskom“ (ďalej len „materiál“) predkladá Ministerstvo
hospodárstva SR na základe opatrenia č. 2, ktoré vyplynulo z „Informácie o priebežnej
implementácii nástrojov a opatrení Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR
na obdobie 2014 - 2020“, ktoré bolo prijaté na rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu
a investícií (ďalej len „rada“) dňa 22. 10. 2014.
V uvedenom opatrení rada navrhla, aby MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR
a MF SR získalo informácie o formách proexportnej pomoci štátu vo vybraných krajinách
EÚ a spracovalo materiál o možnostiach ich aplikácie v podmienkach SR.
V súlade s obsahom uvedeného opatrenia MH SR v súčinnosti s MZVaEZ SR
a EXIMBANKOU SR získalo informácie o formách proexportnej pomoci štátu vo vybraných
krajinách EÚ. Pre porovnávanie proexportnej pomoci štátu boli pre účely tejto informácie
vybrané menšie členské štáty EÚ s veľkosťou ekonomiky a počtom obyvateľstva relatívne
porovnateľné s ekonomikou Slovenska a tiež krajiny susediace so Slovenskom, ktoré síce
populačnými a ekonomickými parametrami nezodpovedajú kritériám menších krajín, avšak
z hľadiska ekonomického vývoja a transformácie sú Slovensku podobné. Všetky vybrané
krajiny majú navyše, ako členské krajiny EÚ, rovnaké podmienky pre uplatňovanie podpory
exportu v zmysle schválených pravidiel EÚ pre túto oblasť. Konkrétne boli oslovené
zastupiteľské úrady SR v 11 krajinách a to Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Dánsko, Belgicko a Írsko.
V rámci vybraných krajín bolo porovnávané:







inštitucionálne riadenie podpory exportu a ekonomickej diplomacie zo strany štátu,
existencia poradných orgánov vlády na podporu exportu a vládne stratégie na podporu
exportu,
teritoriálne priority zahraničnoobchodnej politiky,
produkty vybraných štátnych exportno-úverových agentúr,
siete podporných zahraničných zastúpení pre poskytovanie služieb exportérom mimo
systému zastupiteľských úradov,
ďalšie formy podpory exportu.

Z údajov a informácií za vybrané krajiny EÚ a z ich porovnania so Slovenskom sa
dajú vyvodiť pre Slovensko, z hľadiska podpory exportu, nasledovné najvýznamnejšie silné
a slabé stránky proexportných nástrojov SR:
Silné stránky:
 Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, ktorá umožňuje dialóg
zainteresovaných aktérov,
 existujúca štruktúra inštitúcií na podporu exportu, relatívne porovnateľná s krajinami,
ktoré venujú podpore exportu najväčšiu pozornosť,
 existencia Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020,
ktorá je zameraná predovšetkým na podporu exportu,

 zavedený systém organizovania podnikateľských misií do zahraničia sprevádzajúcich
ústavných činiteľov a snaha o jeho zdokonaľovanie,
 disponibilita primeraného množstva produktov financovania a poistenia exportu
zo strany EXIMBANKY SR, ktorá spĺňa požiadavky trhu SR a prispôsobuje sa dopytu
exportérov.
Slabé stránky:





absencia siete obchodných zastúpení mimo systému ZÚ podporovaných štátom,
poddimenzovaná početnosť ekonomických diplomatov, aj napriek výnimočne vysokej
exportnej závislosti SR,
relatívne nízke čiastky finančných prostriedkov vynakladané na štátnu podporu účasti
podnikateľov na výstavách a na iné proexportné aktivity,
absencia koordinovaného vzdelávania podnikateľov zameraného na podporu rozvoja
znalostí a zručností v oblasti zahraničného obchodu.

Uvedené závery potvrdzujú správnosť prijatia opatrenia č. 3 uvedeného v materiáli
„Informácia o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení stratégie VEV. Uvedené
opatrenie navrhuje MH SR, aby v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR, SARIO, AZZZ SR,
RÚZ, Klub 500 a SOPK preskúmalo v termíne do 31. marca 2015 možnosť vytvorenia takých
podnikateľských podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským
exportérom pri ich podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu
ich obchodných záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.
Materiál bol vypracovaný v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a inštitúciami
a preto nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Materiál je predložený na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
bez rozporov.
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1.

ÚVOD

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií SR ( ďalej len „rada“) na rokovaní dňa
22. októbra 2014 prijala „Informáciu o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení
Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020, ktorú predložilo
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR) ako iniciatívny materiál. Súčasťou
materiálu boli opatrenia, z ktorých jedno obsahovalo návrh na získanie informácií o formách
proexportnej pomoci štátu vo vybraných krajinách EÚ.
V súlade s obsahom tohto opatrenia MH SR v súčinnosti s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len MZVaEZ SR) a Exportnoimportnou bankou SR (ďalej len „EXIMBANKA SR“) oslovili formou dotazníka
zastupiteľské úrady SR (ďalej len „ZÚ SR“) vo vybraných krajinách EÚ so žiadosťou
o získanie informácií o formách proexportnej pomoci štátu v krajine pôsobenia. Pre
porovnávanie proexportnej pomoci štátu boli pre účely tejto informácie vybrané menšie
členské štáty EÚ s veľkosťou ekonomiky a počtom obyvateľstva relatívne porovnateľné
s ekonomikou Slovenska a tiež krajiny susediace so Slovenskom, ktoré síce populačnými
a ekonomickými parametrami nezodpovedajú kritériám menších krajín, avšak z hľadiska
ekonomického vývoja a transformácie sú Slovensku podobné. Všetky vybrané krajiny majú
navyše, ako členské krajiny EÚ, rovnaké podmienky pre uplatňovanie podpory exportu
v zmysle schválených pravidiel EÚ pre túto oblasť. Konkrétne boli oslovené ZÚ SR
v 11 krajinách a to Maďarsko (HU), Poľsko (PL), Česká republika (CZ), Slovinsko (SI),
Estónsko (EE), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Fínsko (FI), Dánsko (DK), Belgicko (BE)
a Írsko(IE). V zátvorkách sú pre jednotlivé krajiny uvedené skratky zaužívané v rámci EÚ,
ktoré sú ďalej používané v texte materiálu.
V jednotlivých častiach materiálu nie sú všade uvedené informácie ku všetkým
krajinám, nakoľko pri tvorbe materiálu sa využili len údaje, ktoré získali ZÚ SR
od partnerských rezortov v krajine pôsobenia. Z niektorých krajín sa nepodarilo získať úplné
a komplexné informácie. Preto sa obsah informácií v jednotlivých častiach materiálu líši
podľa jednotlivých krajín čo do rozsahu aj kvality.
2.

INŠTITUCIONÁLNE RIADENIE PODPORY EXPORTU A EKONOMICKEJ
DIPLOMACIE ZO STRANY ŠTÁTU

Z inštitucionálneho hľadiska je podpora exportu a riadenie ekonomickej
diplomacie vo vybraných krajinách EÚ v gescii ministerstva hospodárstva (PL, CZ, EE,
LT, LV FI,) alebo ministerstva zahraničných vecí (HU, SI, DK). V niektorých krajinách
existuje v tejto oblasti úzka spolupráca medzi uvedenými rezortmi.
V Maďarsku je predmetná kompetencia na Ministerstve zahraničných vecí
a zahraničného obchodu, ale čiastočne aj na Ministerstve národného hospodárstva, ktoré
vykonáva vlastnícke práva štátu v exportno-importnej banke.
V prípade Poľska na ZÚ a generálnych konzulátoch pôsobia v 48 krajinách oddelenia
propagácie obchodu a investícií (WPHI), ktoré organizačne patria pod ministerstvo
hospodárstva PL. Tieto oddelenia úzko spolupracujú s Poľskou agentúrou informácií
a zahraničných investícií, Poľskou agentúrou pre podporu podnikania, Poľskou turistickou
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organizáciou a ďalšími relevantnými organizáciami. Predstavujú tiež dôležité spojivo
v systéme podpory poľského podnikateľského sektora v zahraničí, najmä pre malé a stredné
podniky (ďalej len „MSP“). Mimo siete oddelení WPHI, ktoré pôsobia na ZÚ, neexistuje
žiadna iná sieť.
V Českej republike je v súlade s kompetenčným zákonom za oblasť štátnej podpory
exportu zodpovedné Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR (MPO ČR). MZV ČR vystupuje
ako koordinátor a partner. V júni 2014 bola podpísaná Dohoda medzi MZV ČR a MPO ČR
o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie, čím bol vytvorený riadiaci mechanizmus.
Jeho výsledkom je od októbra 2014 zahájenie činnosti tzv. Jednotného klientskeho centra.
V Slovinsku je podpora exportu v rámci riadenia ekonomickej diplomacie v gescii
Ministerstva zahraničných vecí SI, avšak mnohé akcie sa prekrývajú, najmä z pohľadu
riadenia agentúry SPIRIT (obdoba agentúry SARIO), ktorá patrí do gescie Ministerstva
hospodárstva.
Vo Fínsku sa ekonomická diplomacia stala jednou z prioritných úloh pre
veľvyslanectvá (túto úlohu v predchádzajúcom období plnili v zahraničí najmä zastúpenia
agentúry na podporu exportu a investícií FINPRO) a je súčasťou konceptu Team Finland.
Za fínske veľvyslanectvá a ich zamestnancov zodpovedá ministerstvo zahraničných vecí.
V Írsku je oblasť obchodu je rozdelená medzi MZVO (podpora obchodu) a Ministerstvo
práce, podnikov a inovácií (obchodná politika).
V Dánsku je riadenie ekonomickej diplomacie plne integrované v dánskej zahraničnej
službe. MZV podpisuje s každým veľvyslanectvom jednoročný kontrakt s rozpisom úloh
v obchodnej, politickej a konzulárnej oblasti s cca 15 rôznymi cieľmi a rozpisom rozpočtu
na príslušné aktivity, vrátane príjmov z konzultačných služieb poskytovaných pracovníkmi
TCD (Trade Council Denmark), ktorí sú integrálnou súčasťou MZV (hodinová sadzba
za konzultácie je 122 EUR). TCD ročne poskytne svoje služby cca 4000 dánskym firmám,
z ktorých cca 40% zašle späť hodnotiaci dotazník o spokojnosti s poskytnutým servisom.
TCD poskytuje svoje služby bezodplatne do maximálne 3 hodín. Príjmy zo spoplatnených
služieb predstavujú cca 14 mil. EUR. Podpora podnikania MSP môže dosiahnuť až 65 %
z celkových nákladov na realizáciu projektu. Podpora TCD ročne prispeje k zvýšeniu exportu
o približne 4 mld. EUR a k vytvoreniu cca 1050 pracovných miest.
V Belgicku majú hlavnú zodpovednosť za zahraničný obchod tri belgické regióny
(Flámsko, Valónsko a Brusel - hlavné mesto). V novej federálnej vláde (od októbra 2014) je
jeden z podpredsedov vlády zodpovedný aj za zahraničný obchod, pomáha mu štátny
tajomník pre zahraničný obchod. Vzhľadom na nedávny vznik novej funkcie a prechod
právomocí na nového podpredsedu vlády, nie sú zatiaľ dosiahnuté kompetencie a rozdelenie
úloh medzi podpredsedom vlády a štátnym tajomníkom. Do vzniku novej vlády bola táto
kompetencia v rukách ministra zahraničných vecí, európskych záležitostí a zahraničného
obchodu. Ďalšou zvláštnosťou Belgicka je, že na jeho ZÚ nepôsobia ekonomickí
diplomati (ED) tak ako ich poznáme v slovenskej štruktúre. Podpora exportu je v BE
regionálnou záležitosťou a funkcie „ekonomických diplomatov“ plnia vyslaní ekonomickí
a obchodní atašé z regiónov. Títo atašé sú vysielaní, platení a aj inštruovaní príslušnou
regionálnou agentúrou pre podporu exportu.
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Vo všetkých troch pobaltských krajinách (EE, LT, LV) je podpora exportu
v kompetencii ministerstva hospodárstva.
Nižšie uvedené tabuľky uvádzajú počty ZÚ a ekonomických diplomatov na ZÚ
vo vybraných krajinách EÚ. Uvedené údaje boli získané prostredníctvom ZÚ SR na základe
informácií od kompetentných rezortov vybraných krajín EÚ, ktoré sú zodpovedné za riadenie
zahraničnej služby a ekonomických diplomatov.
Počet ZÚ vybraných krajín EÚ vo svete
HU

PL

ČR

SI

EE

LT

LV

FI

DK

BE

IE

SK

78

98

110

37

38

35

38

73

73

89

80

64

Počet vyslaných ekonomických diplomatov, ktorí pôsobia na ZÚ vybraných krajín EÚ
HU

PL

ČR

SI

EE

LT

LV

FI

DK

BE

IE

SK

89

56

52

22

38

14

15

90

57

údaj
nedostupný

údaj
nedostupný

47

3.

PORADNÉ ORGÁNY VLÁDY NA PODPORU EXPORTU A
STRATÉGIE PODPORY EXPORTU

VLÁDNE

Poradné orgány vlády na podporu exportu
Z 11 vybraných krajín EÚ majú len 2 krajiny poradný orgán vlády, ktorý sa môže
považovať za obdobu Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.
V Dánsku je kolektívnym riadiacim orgánom TCD (Board of Directors), ktorá je
zriadená na základe osobitného zákona a na jej čele stojí podnikateľ. Rada je poradným
orgánom ministra pre záležitosti exportu a obchodu, schvaľuje strategické a koncepčné
materiály TCD, ako aj rozdelenie finančných zdrojov. Radu tvorí 11 členov (riaditelia
veľkých dánskych firiem a zástupcovia akademickej sféry), ktorých nominuje Konfederácia
dánskeho priemyslu a Dánska obchodná komora a schvaľuje ich minister. Rada rokuje 4x
ročne a raz ročne organizuje strategický seminár, na ktorom predstavuje podnikateľom ročný
strategický plán TCD na nasledujúci rok.
V Írsku bola v roku 2011 zriadená Obchodno-exportná rada (Export Trade Council)
s cieľom posilniť a koordinovať spoluprácu medzi ministerstvami a špecializovanými agentúrami
pri podpore írskeho exportu. Okrem uvedeného boli zriadené aj tzv. Spoločné ekonomické
komisie (Joint Economic Commissions - JEC) zodpovedné za organizáciu a riadenie obchodnej
politiky voči štátom s vysokým rastovým potenciálom a rozvíjajúcimi sa trhmi. Írsko má
samostatné JEC s Čínou, Kórejskou republikou, Saudskou Arábiou a Ruskom. Rokovania JEC
majú za cieľ zvýšenie obchodu a investícií, rozvoj hospodárskej, obchodnej, vedeckej
a technologickej spolupráce s príslušnými krajinami.
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Vládne stratégie na podporu exportu
Všetky vybrané krajiny EÚ (informácie za LT, LV a BE neboli poskytnuté) majú spracované
vládne stratégie na obdobie až do roku 2020, ktoré sa priamo týkajú podpory exportu
a ekonomickej diplomacie, problematiky internacionalizácie a propagácie. Jednotlivé stratégie
majú stanové rôzne ciele, ktoré vychádzajú zo súčasného vývoja ekonomiky príslušnej
krajiny, zahranično-obchodných a zahranično-politických vzťahov vo väzbe na vonkajšie
ekonomické prostredie.
Cieľom stratégie v Maďarsku je zvýšiť hodnotu exportu zo 71 mld. EUR v roku 2010
na 140 mld. v roku 2020. Dokument predpokladá tiež zvyšovanie podielu exportu na tzv.
rastúce trhy (Čína, India a Rusko) a do susedných štátov. Osobitný dôraz sa klade na podporu
exportu MSP.
Podpora exportu je kľúčovou prioritou hospodárskej politiky vlády ČR. Za týmto
účelom schválila vláda ČR v marci 2012 Exportnú stratégiu ČR na roky 2012-2020
pripravenú Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR. Stratégia sa momentálne prepracováva
v spolupráci MPO ČR - MZV ČR, aby reagovala na zmeny v ekonomickom prostredí.
Ministerstvo hospodárstva a komunikácií Estónska so svojimi partnermi spracovalo
stratégiu „Estónska podnikateľská stratégia rastu na roky 2014 - 2020“. Cieľom stratégie je
zvyšovanie produktivity zamestnancov, dosiahnuť mieru zamestnanosti vo vekovej skupine
20-64 rokov na 76 %, stimulovať podnikanie a podporiť inovácie, ako aj premeniť Estónsko
na centrum start-up firiem v pobaltských štátoch, severských krajinách a v severozápadnom
Rusku tak, aby sa Estónsko stalo najatraktívnejšou destináciou pre vývojové centrá veľkých
korporácií v Európe. Celkové náklady na stratégiu 2014-2020 sa odhadujú na viac ako 382
mil. EUR.
Stratégia Team Finland je zameraná na 7 sektorových oblastí, podporu
internacionalizácie, kľúčové trhy, odstraňovanie obchodných bariér a branding.
Dánsko mimoriadne systematicky pokračuje v opatreniach na podporu ekonomiky.
Nová stratégia na podporu exportu a ekonomickej diplomacie, ktorá bola zverejnená 15. mája
2014, podporí exportné aktivity DK podnikov a ich internacionalizáciu. Nová stratégia tiež
výrazne posilní dimenziu ekonomickej diplomacie a export sa stane vyššou prioritou celej vlády.
Posilnená bude predovšetkým Trade Council Denmark (TCD) ako integrálna súčasť MZV DK,
spoločne s novou zastupiteľskou štruktúrou MZV, ktorá je reakciou vlády na globálny
ekonomický posun do nových a vzdialenejších rastových centier.
Teritoriálne priority zahraničnoobchodnej politiky
Teritoriálne priority zahraničnoobchodnej politiky vybraných krajín EÚ môžeme
rozdeliť do 3 základných skupín a to krajiny EÚ, susedné krajiny a rastúce, resp. rýchlo
sa rozvíjajúce krajiny Ázie a Latinskej Ameriky. Tieto tri základné skupiny teritoriálnych
priorít nájdeme vo všetkých vybraných krajinách EÚ, ale v rôznom prioritnom poradí.
Krajiny EÚ sú na prvom mieste teritoriálnych priorít napríklad v prípade Maďarska
a Slovinska a až potom nasledujú rastúce trhy Ázie a Latinskej Ameriky. Rozvoj
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zahraničnoobchodných vzťahov so susednými krajinami je naopak najvyššou prioritou pre
Estónsko, Litvu, Fínsko a Belgicko (najmä posilnenie spolupráce v rámci združenia
Beneleux). V hierarchii priorít týchto krajín až potom nasledujú ostatné krajiny EÚ
a nakoniec rozvíjajúce sa krajiny Ázie, Latinskej Ameriky, tiež USA a Ruská federácia.
Na rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Ázie a Latinskej Ameriky sa sústreďuje prioritná
pozornosť Poľska, ČR, Lotyšska a Dánska.
V prípade ČR exportná stratégia krajiny okrem definovania 12 prioritných krajín
tiež uvádza skupinu 25 záujmových krajín z rôznych regiónov (Angola, Argentína,
Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Etiópia, Chile, Ghana, Chorvátsko, Izrael,
Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbia, Maroko, Moldavsko, Nigéria, Nórsko, Peru, Senegal,
Singapur, SAE, Švajčiarsko, Thajsko, Indonézia). Viaceré z uvedených krajín majú veľký
hospodársky potenciál a ČR vidí na trhoch týchto krajín mnohé príležitosti pre českých
exportérov.
Dánsko chce naďalej cieľavedome a koncepčne venovať vysokú prioritu
presadzovaniu svojich ekonomických záujmov v 10 rastových krajinách ako Brazília, Rusko,
India, Čína, Južná Kórea, Južná Afrika, Vietnam, Turecko, Mexiko a Indonézia. Tieto štáty
by sa mali do roku 2017 podieľať na globálnom raste cca 60 % a podľa dánskych prognóz
predstavujú dobrú koreláciu medzi lokálnym dopytom a silnými stránkami DK. Na podporu
tohto úsilia TCD plánuje do r. 2017 posilniť svoje zastúpenia v týchto 10 prioritných
teritóriách a ďalších perspektívnych vzdialených trhoch o cca 15-20 ekonomických radcov.
Podrobný rozpis teritoriálnych priorít vybraných krajín EÚ je v prílohe č. 1.

4.

PODPORA EXPORTU ZO STRANY EXPORTNO - ÚVEROVÝCH AGENTÚR

V nadväznosti na zložitú situáciu v jednotlivých exportno-úverových agentúrach
v oblasti reportingu, Európsky parlament zaviazal svojím nariadením v roku 2011 exportnoúverové agentúry EU k pravidelnému reportingu na ročnej báze, v rámci ktorého sú povinné
reportovať jednotlivé štáty svoju oficiálnu štátnu podporu exportu. Niektoré inštitúcie, napr.
Belgicko však do týchto aktivít okrem štátnej podpory exportu (ako agent štátu) zahŕňajú aj
angažovanosť komerčných aktivít celej transnacionálnej korporácie ONDD. Takže priame
porovnanie či už štátnej podpory exportu alebo angažovanosti štátnych exportno-úverových
agentúr, nie je založené na rovnakých vstupných údajoch. Porovnanie produktov vybraných
štátnych exportno-úverových agentúr sa podarilo získať len za krajiny Maďarsko, Poľsko,
ČR, Slovinsko, Fínsko, Dánsko (príloha č. 2).

5.

SIETE PODPORNÝCH ZAHRANIČNÝCH ZASTÚPENI PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB EXPORTÉROM MIMO SYSTÉMU ZÚ

Vo väčšine vybraných krajín EÚ sú zriadené podporné siete zahraničných
zastúpení pre poskytovanie služieb exportérom, ktoré pôsobia mimo siete zastupiteľských
úradov. Výnimkou sú len Poľsko, Litva a Lotyšsko, kde takáto sieť nebola zatiaľ zriadená.
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Maďarsko prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti Hungarian National Trade
House (HNTD) prevádzkuje v súčasnosti 16 zahraničných filiálok fungujúcich na komerčnom
základe ako joint - venture s vybraným podnikom v krajine pôsobenia. HNTD poskytuje
komplexné služby maďarským exportérom od prieskumu vývozných trhov až
po zabezpečenie prepravy. Uvedené služby sú spoplatnené 2 - 9 % hodnoty realizovanej
obchodnej transakcie. Hlavnou úlohou tejto inštitúcie je podpora exportu MSP predovšetkým
na východné trhy a krajiny Západného Balkánu, najnovšie aj do susedných krajín.
V Českej republike už 16 rokov pôsobí CzechTrade, štátna príspevková organizácia
MPO ČR. Jej cieľom je uľahčiť firmám rozhodovanie o výbere vhodných teritórií, skrátiť
dobu vstupu na daný trh, podporiť aktivity smerujúce k ďalšiemu rozvoju firmy v zahraničí
a napomáhať firmám v rámci činnosti Klientského centra. CzechTrade v spolupráci s MZV
ČR a ZÚ ČR prevádzkuje sieť vyše 47 zahraničných zastúpení v 43 krajinách.
V Slovinsku v rámci podporných zastúpení v zahraničí dominuje agentúra SPIRIT,
ktorá má podobné kompetencie ako SARIO, navyše pokrýva aj oblasť cestovného ruchu. Táto
agentúra má vytvorené 3 delegatúry v zahraničí, 2 informačné zahraničné strediská a sieť
16 zahraničných obchodných klubov.
Enterprise Estonia je štátna estónska inštitúcia na podporu exportu, investícií
a cestovného ruchu. Poskytuje finančné produkty, poradenské služby, sprostredkúva
príležitosti na spoluprácu pre podnikateľov, výskumné inštitúty, verejný a tretí sektor.
Súčasťou Enterprise Estonia je Estónska investičná agentúra (Estonian Investment Agency),
ktorá podporuje zahraničné investície a pomáha medzinárodným spoločnostiam pri hľadaní
obchodných príležitostí v Estónsku.
Fínska štátna inštitúcia Finpro pomáha fínskym MSP pri internacionalizácii,
podporuje priame zahraničné investície vo Fínsku a cestovný ruch. Finpro zamestnáva 200
odborníkov v 54 pobočkách v 44 krajinách. Sieť zastúpení Finpro vo veľkej miere kopíruje
sieť ZÚ. Verejné financovanie organizácie Finpro predstavuje 18-20 mil. EUR ročne (19 mil.
EUR v r. 2013). Služby organizácie Tekes slúžia predovšetkým na pomoc MSP pri ich
prieniku na zahraničné trhy. Tekes má sídlo v Helsinkách a v 7 pobočkách v zahraničí (napr.
Belgicko, Rusko, USA, Čína a India).
V Dánsku pôsobí mimo siete ZÚ Konfederácia dánskeho priemyslu (DI), ktorá je
jednou z najvýznamnejších podporných zahraničných zastúpení. DI má kancelárie v New
Yorku, Bruseli, Bombaji, Moskve, Šanghaji, Mexico City, Washingtone, Sao Paule a v Dar
Es Salaame. DI má aj 23 globálnych partnerských organizácií, s ktorými spolupracuje a tak si
zabezpečuje realizáciu svojich záujmov v globálnom meradle. DI je financovaná z príspevkov
svojich členov.
Belgicko má v rámci tejto problematiky špecifické postavenie. Podpora exportu je
v Belgicku regionálnou záležitosťou a funkcie „slovenských ekonomických diplomatov“
vykonávajú vyslaní ekonomickí a obchodní atašé regiónov. Títo sú vysielaní, platení a aj
inštruovaní príslušnou regionálnou agentúrou pre podporu exportu (FIT, AWEX, BIE).
Belgicko má uzatvorenú dohodu s Luxemburskom o ekonomickej únii a uvedení atašé často
vykonávajú činnosti aj v prospech Luxemburska. Regionálne agentúry na podporu exportu
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a investícií sú verejné inštitúcie a sú financované príslušnou regionálnou vládou. AWEX má
v zahraničí 108 ekonomických a obchodných atašé, ktorí pokrývajú 120 krajín
a 20 medzinárodných organizácií. Rozpočet AWEX je cca 80 mil. EUR ročne. FIT má
zastúpenie vo viac ako 90 krajinách a disponuje rozpočtom cca 65 mil. EUR ročne. Bruxelles
Invest&Export (BIE) má zastúpenie v 34 krajinách sveta. Ročný rozpočet BIE je viac ako
11,6 mil. EUR. Pre všetky tri uvedené podporné agentúry v zásade platí, že v krajinách, kde
nemajú vyslaného vlastného ekonomického a obchodného atašé, navzájom využívajú pomoc
pracovníka vyslaného jednou z druhých dvoch regionálnych agentúr.(Prehľad podporných
obchodných zastúpení mimo systému ZÚ je v prílohe č. 2).
Írske štátne agentúry Industrial Development Authority (IDA), Enterprise Ireland
a Board Bia majú zastúpenia v zahraničí. Väčšinou patria pod Ministerstvo zamestnania,
podnikania a inovácií, no sídlia spravidla pri ZÚ (Enterprise Ireland má úrady v 11 štátoch,
Tourismus Ireland v 9, Bord Bia v 7 a IDA v 3). Uvedené agentúry sú financované zo štátneho
rozpočtu. Spôsob vyhodnocovania ich efektívnosti je premietnutý vo výročnej správe Enterprise
Ireland.
Údaje o počte podporných obchodných zastúpení, ktoré pôsobia mimo systému ZÚ
Maďarsko

Poľsko

ČR

Slovinsko

Estónsko

nemá podporné
obchodné
zastúpenia

HNTD 16
zastúpení

nemá podporné
obchodné
zastúpenia

47 zastúpení
MPO/Czechtrade

SPIRIT
3 delegatúry
2 info strediská
16 obch. klubov

Enterprise EE
zastúpenie v 12
krajinách

Litva

Lotyšsko

Fínsko

Dánsko

Belgicko

Írsko

nemá podporné
obchodné
zastúpenia

nemá podporné
obchodné
zastúpenia

54 Finpro
pobočiek v 44
krajinách a 7
pobočiek Tekes
v 5 krajinách

DI 9 zastúpení

AWEX 180
FIT 90
BIE 34

úrady Enterprise
Ireland v 11
štátoch,Tourismus
Ireland v 9, Board
Bia v 7 a IDA v 3

Slovensko

6.

ĎALŠIE FORMY PODPORY EXPORTU

Inštitúcie na podporu exportu
Okrem inštitúcií, ktoré už boli popísané v predchádzajúcich častiach tejto informácie
sa na podpore exportu vo vybraných krajinách EÚ zúčastňujú aj ďalšie inštitúcie, ktorých
štruktúra, aktivity a zameranie sú vo veľkej miere podobné ako na Slovensku.
Vo všetkých krajinách sa podporou exportu na vládnej úrovni zaberá buď rezort
hospodárstva, alebo zahraničných vecí. Uvedené rezorty v otázkach podpory exportu
navzájom komunikujú a koordinujú svoje činnosti. V uvedených krajinách tiež pôsobia
inštitúcie, ktoré majú podobné alebo takmer identické poslanie ako naše inštitúcie. Ide pri tom
o inštitúcie štátne, verejné, súkromné aj regionálne. Pre účely porovnania možno uviesť, že
v krajinách EÚ pôsobia z tých najvýznamnejších inštitúcie ako napríklad EXIMBANKA SR,

8

agentúra SARIO, SACR, Slovak Business Agency, AZZZ SR, RÚZ, priemyselné zväzy
a združenia, SOPK, zmiešané obchodné komory, informačné portály pre podnikateľov, atď.
Aj medzi inštitúciami, ktoré sú svojim charakterom podobné uvedeným slovenským
inštitúciám existujú prepojenia buď neformálne alebo na základe podpísaných dohôd.
Podrobný zoznam a stručná charakteristika činnosti týchto inštitúcií je uvedená v prílohe č. 3.
Dobrou inšpiráciou pre nové formy podpory exportu môže byť príklad z ČR, kde
od 1. októbra 2014 zahájilo činnosť Klientské centrum pre export (KC). KC je jednotným
kontaktným miestom MPO CzechTrade a MZV CZ pre českých podnikateľov, ktorí chcú
expandovať na zahraničné trhy. KC sa nachádza v sídle agentúry CzechTrade a ponúka
podnikateľom konzultácie ich exportných a investičných zámerov. Prostredníctvom jednotnej
siete ZÚ ČR a zahraničných kancelárií CzechTrade je schopné sprostredkovať služby vo viac
ako 90 krajinách sveta. Pracujú v ňom špecialisti MZV ČR, agentúry CzechTrade a MPO ČR.
V katalógu služieb jednotnej zahraničnej siete sú uvedené služby bezplatné aj spoplatnené,
ktoré možno rozdeliť do 4 kategórií a to bezplatné služby, ďalšie bezplatné služby v gescii
MZV/úradov v zahraničí, spoplatnené služby, ďalšie služby v gescii CzechTrade.
Financovanie podpory účasti podnikateľov na výstavách v zahraničí, prípadne iných
proexportných aktivít
Z jednotlivých vybraných krajín EÚ boli získané k financovaniu proexportných aktivít
číselné údaje, ktoré sa rôznia podľa obsahu ich použitia aj časového obdobia. Použitie týchto
údajov preto neumožňuje objektívne hodnotenie a porovnanie vynakladaných finančných
čiastok na podporu proexportných aktivít podľa jednotlivých krajín. Aspoň pre ilustráciu
uvádzame údaje z jednotlivých krajín.
Maďarsko vynakladá na podporu účasti podnikateľov na veľtrhoch , výstavách a pod.
okolo 1,5 mil. EUR. O prostriedky sa možno uchádzať formou súťaže, ktorá sa vypisuje vždy
koncom predchádzajúceho roka.
Poľsko do konca roku 2015 poskytne na proexportné aktivity asi 38 mil. EUR z čoho
34 mil. EUR sa vynaloží na propagáciu 15 stanovených skupín výrobkov/služieb,
podporovaných projektom: nábytkársky priemysel, šperky, IT a ITC služby, výroba
rekreačných jácht a lodí, biotechnologický a farmaceutický priemysel, výroba zdravotníckych
prístrojov a meracích zariadení, spracovanie dreva pre výrobu okien a dverí, stavebníctvo,
ochrana kultúrnych pamiatok, kozmetické výrobky, banské stroje a zariadenia, odevy,
doplnky a kožená galantéria, zdravotná turistika, obranný priemysel, poľské potravinárske
špeciality. Ďalej bude poskytnutých 4,2 mil. EUR na podporu propagácie jednotlivých firiem
kde MH PL vytipovalo 5 krajín a to Alžírsko, Brazíliu, Kanadu, Kazachstan a Turecko. Podiel
na PL exporte majú síce len 2 %, ale podľa analytikov MH PR majú tieto krajiny veľký
hospodársky potenciál, ekonomickú stabilitu a tiež veľkú absorpčnú schopnosť trhu.
MPO Českej republiky dáva ročne na podporu českých firiem na veľtrhoch
a výstavách cca 2,2 mil. EUR a cca 5 mil. EUR sa dorovnáva u európskych fondov v rámci
OPPI. MPO ČR očakáva od polovice roka 2015 problém s touto formou financovania,
nakoľko EK má určité výhrady. Všetky ZÚ ČR majú v rozpočte MZV ČR dokopy vyčlenenú
sumu 300 tis. EUR na ad hoc projekty ekonomickej diplomacie.
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Na podporu exportu bolo v Slovinsku v roku 2014 vynaložených 62 mil. EUR (banka
SID + agentúra SPIRIT). Na veľtrhy a výstavy vynakladá SI prostredníctvom tejto agentúry
priemerne ročne 1,2 mil. EUR.
Fínsko poskytuje ročne na podporu proexportných aktivít 5-10 mil. EUR. Estónsko
poskytuje 3 mil. EUR ročne na podporu účasti podnikateľov na veľtrhoch a výstavách a iných
aktivitách na podporu exportu. Asi 1 mil. EUR ročne sa vynakladá na činnosti vykonávané
v rámci zastúpení Enterprise Estonia v zahraničí. Dánsko ročne vynakladá na spoločné
financovanie kampaní na podporu exportu a podujatí cca 4,4 mil. EUR.
V Belgicku boli v agentúre BIE z ročného rozpočtu 11,6 mil. EUR v roku 2013
na aktivity na podporu zahraničného obchodu (akcie, misie, dotácie súkromným inštitúciám,
školiace programy pre žiadateľov o prácu) využité prostriedky v sume 2,32 mil. EUR.
Na finančnú podporu zahraničného obchodu MSP použil BIE viac ako 3 mil. EUR. V roku
2013 BIE zorganizoval 22 spoločných stánkov na medzinárodných výstavách (cca 1/3 aktivít
na podporu exportu). V agentúre FIT bolo z ročného rozpočtu cca 65 miliónov EUR
na podporu zahraničného obchodu využitých viac ako 12,5 milióna EUR. V agentúre AWE
z ročného rozpočtu, ktorý dosahuje výšku takmer 80 miliónov EUR, boli na podporu exportu
vyčlenené prostriedky v hodnote viac ako 3 mil. EUR.
Írsko investovalo na podporu exportu v roku 2013 celkovo 20,3 mld. EUR, aj
s využitím rôznych fondov, napríklad tzv. kombinovaných fondov alebo fondov pre podporu
agrokapitálových podnikateľských schém.
Systém organizovania podnikateľských misií do zahraničia, sprevádzajúcich ústavných
činiteľov (početnosť, teritoriálne a sektorové ciele misií a pod.)
Vo všetkých vybraných krajinách EÚ sa priebežne organizujú podnikateľské misie,
ktoré sprevádzajú ústavní činitelia na úrovni prezidenta, predsedu vlády alebo parlamentu,
ministra zahraničných vecí alebo ekonomických ministrov. Zvláštne postavenie majú
Belgicko a Dánsko, v ktorých z dôvodu štátoprávneho zriadenia je vrcholným predstaviteľom
misie korunný princ Frederik, popri kráľovnej Margrethe II, resp. princezná Astrid, sestra
kráľa Philipa. V Írsku je zase hlavným podujatím roka Deň sv. Patrika, v rámci ktorého sa
všetci írski ministri zúčastňujú na viac ako 100 akciách v mnohých krajinách zameraných
na podporu obchodu a bilaterálnych rokovaniach so svojimi rezortnými partnermi.
Početnosť misií je podľa jednotlivých krajín veľmi rôzna. Napríklad v Belgicku sa
misie za účasti vrcholových predstaviteľov konajú 4 krát do roka, ale zásadne nie do krajín
EÚ. V Dánsku sa organizuje 5 - 8 VIP kampaní na podporu exportu, Estónsko organizuje
v priemere 10-15 misií ročne a Fínsko 15-25 misií. Mimoriadne aktívne je v tomto smere
Írsko, ktoré napríklad v roku 2013 realizovalo celkom 136 podnikateľských misií do 52
krajín. Naopak v Poľsku sa misie vedené vrcholovými predstaviteľmi veľmi často
neorganizujú. V Litve a Lotyšsku sú misie vedené vrcholovými činiteľmi skôr výnimkou.
Teritoriálne zameranie misií je v súlade s prioritami jednotlivých krajín. Pri
sektorovom zameraní misií sa zohľadňujú záujmy domácich podnikateľov. Vo väčšine
prípadov si podnikatelia hradia náklady súvisiace s ich účasťou na misii. Podrobnejšie
informácie o organizovaní misií sú uvedené v prílohe č. 4.
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Podnikateľské združenia a nástroje vytvorené priamo podnikateľmi na podporu
exportu (napr. združenia exportérov, špecializované komory, špecializované
podnikateľské fondy, atď.)
Špecializované združenia exportérov existujú napríklad v Poľsku, Írsku, Estónsku.
V ČR existuje Česká podnikateľská reprezentácia pri EÚ (CEBRE), ktorá bola vytvorená
Hospodárskou komorou ČR, Zväzom priemyslu a dopravy ČR a Konfederáciou
zamestnávateľských a podnikateľských zväzov ČR, aby prezentovala a obhajovala české
podnikateľské záujmy pred európskymi inštitúciami a u európskych podnikateľských
federácií priamo v Bruseli. Združenia exportérov nie sú zriadené napríklad v Slovinsku,
Maďarsku, Litve ani v Lotyšsku.
Z dostupných údajov vyplýva, že vo vybraných krajinách nie sú zriadené
špecializované komory, ktoré by združovali len exportérov alebo boli zamerané výlučne
na podporu exportu. Činnosti súvisiace s touto problematikou pokrývajú štandardné obchodné
alebo zmiešané komory. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č. 5.

7.

POROVNANIE PROEXPORTNEJ PODPORY ŠTÁTU VO VYBRANÝCH
KRAJINÁCH EÚ SO SLOVENSKOM

Z inštitucionálneho hľadiska je podpora exportu a riadenie ekonomickej diplomacie
na Slovensku zabezpečovaná obdobne ako v niektorých vybraných krajinách EÚ s tým, že
ekonomická diplomacia je v gescii MZVaEZ SR, ktoré úzko spolupracuje s MH SR
v otázkach podpory exportu.
Porovnanie údajov vybavenosti jednotlivých krajín ZÚ, obchodnými zastúpeniami
mimo ZÚ (ďalej len „OZ“) a ekonomickými diplomatmi (ďalej len „ED“)
so Slovenskom.
MH SR z dostupných údajov postúpených zo ZÚ SR vypracovalo metodológiu
na spracovanie údajov, ktorá zahŕňa korigovanie údajov, resp. ich prepočet na ekonomické
a populačné podmienky SR. Za základ pre tvorbu koeficientov boli použité dáta Svetovej
banky z rokov 2012 a 2013.
Korigovanie získaných údajov prebiehalo na základe potreby zohľadnenia rozdielov
12 skúmaných krajín (vrátane SR) v oblasti ich populácie, ekonomickej výkonnosti, ako aj
exportnej výkonnosti. Z dát Svetovej banky boli vykalkulované pomerové koeficienty
populácie, ekonomickej výkonnosti a exportnej závislosti (posledný spájajúci exportnú
a ekonomickú výkonnosť). Korigované hodnoty tak umožnili korektné a zodpovedné
porovnania údajov z jednotlivých skúmaných krajín ZÚ (bližšie informácie v prílohe č. 6).
Údaje boli usporiadané do tabuliek a následne prepracované do grafov, ktoré
opätovne potvrdzujú významnú exportnú výkonnosť i závislosť Slovenska
(predovšetkým pomerový indikátor exportu a HDP SR, ako aj korigované hodnoty
slovenského exportu per capita). Zároveň ilustrujú poddimenzovanosť počtu ZÚ SR,
ekonomických diplomatov (ED), obchodných zastúpení mimo ZÚ (OZ) v porovnaní
s vybranými krajinami EÚ (korigované údaje o počte ZÚ SR, ED a OZ mimo ZÚ).
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Oficiálny a korigovaný export per capita 12 sledovaných krajín EÚ
Krajina
Írsko
Slovensko
Estónsko
Belgicko
Litva
Maďarsko
Česká republika
Slovinsko
Lotyšsko
Dánsko
Poľsko
Fínsko

Export per capita
49349,71708
16230,77207
15201,96592
36416,89998
11847,90115
11195,56862
14136,54041
16632,84034
8367,026017
30662,00424
5935,326806
18696,46923

Korigovaný export p.c.
18153,61868
16230,77207
15206,64694
14175,96962
14122,04476
13560,06757
12777,04241
12737,23401
11253,1607
9189,538267
7881,699678
6918,674941

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Korigovaný export per capita = oficiálny export per capita upravený koeficientom
ekonomickej výkonnosti (

), pričom XY predstavuje porovnávanú krajinu.

Oficiálny a korigovaný export per capita
50000
40000
30000
20000
Export per capita

10000

Korigovaný export
p.c.

0

Správnosť metódy korigovania potvrdzuje i jednoduchý indikátor
úprav a korigovania.
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bez akýchkoľvek

indikátor
Krajina/Indikátor
Írsko
Slovensko
Estónsko
Belgicko
Litva
Maďarsko
Česká republika
Slovinsko
Lotyšsko
Dánsko
Poľsko
Fínsko

Export/HDP indikátor
1,074649176
0,960821429
0,900195763
0,839182223
0,835990005
0,80272235
0,756369203
0,754012645
0,666159188
0,543997861
0,466577062
0,409568387

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Export/HDP indikátor
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Ako vyplýva z oboch skúmaných indikátorov, Slovensko je podľa hodnôt exportnej
výkonnosti (korigovaný export p.c.) i exportnej závislosti (
indikátora) na druhej pozícii
v rámci dvanástich sledovaných krajín.
Na druhej strane, skorigovaním oficiálnych údajov o počtoch ZÚ, ED a OZ (nasledujúce
4 grafy) prieskum MH SR dokazuje, že napriek vysokej exportnej závislosti SR táto
nefiguruje na popredných priečkach zoznamu 12 sledovaných krajín. Práve naopak,
umiestnenie SR na základe jej vybavenosti spomínanými úradmi a personálom zodpovedá
takmer výlučne posledným trom priečkam.
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Oficiálny a korigovaný počet ZÚ 12 sledovaných krajín EÚ

Krajina
Fínsko
Estónsko
Lotyšsko
Dánsko
Slovinsko
Írsko
Litva
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Belgicko
Poľsko

ZÚ v zahraničí
Oficiálny počet
73
38
35
73
37
80
38
110
64
78
89
98

Poradie

Korigovaný počet
171,0511743
165,5278457
134,1888775
124,6916293
123,9369454
84,3237364
79,04610344
71,89012655
64
50,89173776
49,51679958
28,31933447

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Korigovaný počet ZÚ = oficiálny počet ZÚ upravený koeficientom populácie (
a koeficientom exportnej závislosti (

).

Zastupiteľské úrady v zahraničí
180
160
140
120
100
80

Oficiálny počet

60

Korigovaný počet

40
20
0
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)

Oficiálny a korigovaný počet ekonomických diplomatov

Krajina
Fínsko
Estónsko
Dánsko
Slovinsko
Maďarsko
Lotyšsko
Slovensko
Česká republika
Litva
Poľsko

Ekonomickí diplomati
Oficiálny počet
90
38
57
22
89
14
47
52
15
56

Korigovaný počet
210,8850094
165,5278457
97,36195714
73,69223779
58,0687777
53,675551
47
33,98442346
31,20240925
16,18247684

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Korigovaný počet ED = oficiálny počet ED upravený koeficientom populácie (
a koeficientom exportnej závislosti (

).

Ekonomickí diplomati
250
200
150
Oficiálny počet

100

Korigovaný počet
50
0
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)

Oficiálny a korigovaný počet podporných obchodných zastúpení mimo ZÚ
Podporné OZ mimo ZÚ
Krajina
Oficiálny počet
Fínsko
Slovinsko
Belgicko
Estónsko
Česká republika
Írsko
Dánsko
Maďarsko
Litva
Lotyšsko
Poľsko
Slovensko

49
21
94
12
43
21
9
16
0
0
0
0

Korigovaný
počet
114,8151718
70,34259062
52,29864225
52,27195129
28,10250402
22,13498081
15,3729406
10,43933082
0
0
0
0

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
9.
9.

Korigovaný počet OZ = oficiálny počet OZ upravený koeficientom populácie (
a koeficientom exportnej závislosti (

)

).

Podporné obchodné zastúpenia mimo ZÚ
120
100
80
60
Oficiálny počet

40

Korigovaný počet

20
0
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Oficiálny a korigovaný počet ZÚ, ED a OZ
Krajina
Fínsko
Estónsko
Slovinsko
Dánsko
Lotyšsko
Česká republika
Maďarsko
Slovensko
Litva
Poľsko

Podporné OZ+ED+ZÚ
Oficiálny počet
Korigovaný počet
212
496,7513555
88
383,3276428
80
267,9717738
139
237,4265271
49
187,8644285
205
133,977054
183
119,3998463
111
111
53
110,2485127
154
44,50181131

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Korigovaný počet ZÚ+ED+OZ = oficiálny počet ZÚ+ED+OZ upravený koeficientom
populácie (

) a koeficientom exportnej závislosti (

).

Zastupiteľské úrady + obchodné zastúpenia
+ ekonomickí diplomati
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Oficiálny počet
Korigovaný počet

Slovensko, ako jedna z mála vybraných krajín EÚ, (spolu s Dánskom a Írskom) má
poradný orgán vlády zameraný na podporu exportu, ktorou je Rada vlády SR na podporu
exportu a investícií( ďalej len rada). Zároveň sa Slovensko radí do veľkej skupiny krajín EÚ,
ktoré majú spracované aktuálne vládne stratégie podpory exportu, v našom prípade „Stratégiu
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020“ (stratégia VEV).
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Teritoriálne priority má Slovensko podľa stratégie VEV rozdelené podľa zamerania
jednotlivých nástrojov podpory exportu. Všeobecne možno konštatovať, že priority SR sú
veľmi blízke prioritám vybraných krajín EÚ, t. j. krajiny EÚ vrátane susedných krajín,
rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Ázie a Latinskej Ameriky, tiež USA a Ruská federácia.
Na rozdiel od väčšiny vybraných krajín EÚ medzi priority SR patrí aj Západný Balkán, čo je
však podmienené tradičnými historickými väzbami.
EXIMBANKA SR v rámci porovnania s vybranými európskymi exportno-úverovými
agentúrami disponuje dostatočným množstvom produktov financovania a poistenia exportu,
spĺňa požiadavky trhu Slovenskej republiky a prispôsobuje sa dopytu svojich exportérov.
EXIMBANKA SR priebežne monitoruje požiadavky trhu v SR a vývoj vo svete s cieľom
priebežne upravovať/modifikovať produktové portfólio tak, aby bola schopná realizovať
vývozné transakcie. Existencia bankových a poistných produktov v rámci EXIMBANKY SR
umožňuje tejto inštitúcii v spolupráci s komerčnými bankami, flexibilne reagovať na potreby
trhu a špecifiká jednotlivých vývozných transakcií, akékoľvek modifikácie a kombinácie
produktov musia byt v súlade s konsenzom OECD a Zákonom o EXIMBANKE SR.
Na rozdiel od väčšiny vybraných krajín EÚ (mimo PL, LT a LV) v zahraničí zatiaľ
nepôsobí sieť slovenských podporných obchodných zastúpení, ktoré by poskytovali služby
slovenským exportérom pri ich podnikaní priamo na mieste v zahraničí. Absencia siete
podporných obchodných zastúpení sa javí ako najslabší článok systému podpory
exportu Slovenska. Bude preto potrebné preskúmať možnosť vytvorenia takých
podnikateľských podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským
exportérom pri ich podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu
ich obchodných záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.
Pokiaľ ide o inštitúcie na podporu exportu, zameranie ich hlavných aktivít
a vzájomnú súčinnosť, možno konštatovať, že Slovensko je porovnateľné s vybranými
krajinami EÚ. Ako je už uvedené v predchádzajúcej časti informácie, dobrou inšpiráciou pre
nové formy podpory exportu na Slovensku môže byť Klientské centrum pre export v ČR.
Pri financovaní podpory účasti podnikateľov na výstavách v zahraničí, prípadne
iných proexportných aktivít je potrebné zopakovať, že údaje získané z vybraných krajín
EÚ, vzhľadom na ich rôznorodosť čo do obsahu ich použitia aj časového obdobia,
neumožňujú objektívne porovnanie vynakladaných finančných čiastok na podporu
proexportných aktivít so Slovenskom. Dostupné údaje za Slovensko dokumentujú, že MH SR
vynaloží v roku 2014 na oficiálne účasti na výstavách v zahraničí cca 440 tis. EUR (z toho
210 tis. EUR zo štátneho rozpočtu a 230 tis. EUR zo štrukturálnych fondov). Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) vynaloží v roku 2014 na výstavy
v zahraničí cca 22 tis. EUR. MPaRV SR okrem toho v roku 2013 podporilo účasť
spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov na výstavách v zahraničí čiastkou 39 tis. EUR.
Odhadované výdavky agentúry SARIO na proexportné podujatia v roku 2014 prekročia
čiastku 80 tis. EUR. Hrubé porovnanie s krajinami EÚ naznačuje, že kým v SR sa čiastky
na podporu účasti napríklad na výstavách pohybujú v státisícoch EUR v ostatných
krajinách EÚ je podpora vo väčšine prípadov vyčíslená v miliónoch EUR.
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Systém organizovania podnikateľských misií do zahraničia, sprevádzajúcich
ústavných činiteľov je na Slovensku taktiež porovnateľný so systémami vo vybraných
krajinách EÚ, ak do porovnania nezaradíme Poľsko, Litvu a Lotyšsko kde sa misie tohto
charakteru často neorganizujú. Aj na Slovensku, tak ako vo všetkých vybraných krajinách EÚ
sa priebežne organizujú podnikateľské misie, ktoré sprevádzajú ústavní činitelia spravidla
na úrovni prezidenta, predsedu vlády alebo parlamentu, ministra zahraničných vecí alebo
ekonomických ministrov, prihliada sa tiež na teritoriálne a sektorové zameranie misií.
Slovensko sa radí medzi krajiny, ktoré nemajú zriadené špecializované združenia
exportérov alebo komory, ktoré by združovali len exportérov alebo boli zamerané výlučne
na podporu exportu. Činnosti súvisiace s touto problematikou pokrývajú štandardné
podnikateľské alebo zamestnávateľské zväzy, združenia a regionálne obchodné alebo
zmiešané komory. Medzi prvé inštitúcie tohto druhu na Slovensku môžeme zaradiť
Združenie dodávateľov investičných celkov založené v júli 2014, ktoré cieľom je mapovať
potenciál slovenských exportérov realizovať veľké exportné projekty so zámerom dodávať
ucelené investičné celky do zahraničia.

8.

ZÁVER

Z údajov a informácií z vybraných krajín EÚ a z ich porovnania so Slovenskom je
možné vyvodiť z hľadiska podpory slovenského exportu, nasledovné najvýznamnejšie silné
a slabé stránky:
Silné stránky proexportných nástrojov SR:
 Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, ktorá umožňuje dialóg
zainteresovaných aktérov,
 existujúca štruktúra inštitúcií na podporu exportu relatívne porovnateľná s krajinami,
ktoré venujú podpore exportu najväčšiu pozornosť,
 existencia Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020,
ktorá je zameraná predovšetkým na podporu exportu,
 zavedený systém organizovania podnikateľských misií do zahraničia sprevádzajúcich
ústavných činiteľov a snaha o jeho zdokonaľovanie,
 disponibilita primeraného množstva produktov financovania a poistenia exportu
zo strany EXIMBANKY SR, ktorá spĺňa požiadavky trhu SR a prispôsobuje sa dopytu
exportérov.
Slabé stránky proexportných nástrojov SR:





absencia siete obchodných zastúpení mimo systému ZÚ podporovaných štátom,
poddimenzovaná početnosť ekonomických diplomatov aj napriek výnimočne vysokej
exportnej závislosti SR,
relatívne nízke čiastky finančných prostriedkov vynakladané na štátnu podporu účasti
podnikateľov na výstavách a na iné proexportné aktivity,
absencia koordinovaného vzdelávania podnikateľov zameraného na podporu rozvoja
znalostí a zručností v oblasti zahraničného obchodu.
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Slabé stránky potvrdzujú okrem iného správnosť prijatia opatrenia č. 3 uvedené
v materiáli „Informácia o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení stratégie VEV, ktorý
prijala rada na svojom rokovaní dňa 22. októbra 2014. Uvedené opatrenie navrhuje MH SR,
aby v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR, SARIO, AZZZ SR, RÚZ, Klub 500 a SOPK
preskúmalo v termíne do 31. marca 2015 možnosť vytvorenia takých podnikateľských
podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským exportérom pri ich
podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu ich obchodných
záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.
V súlade s bodom B.8. uznesenia vlády SR č. 107 z 12. marca 2014 Pracovná skupina
pre stratégiu VEV v spolupráci s monitorovacím výborom pre stratégiu VEV predloží rade
na prerokovanie v priebehu prvého polroka 2015 prvú komplexnú informáciu o plnení cieľov
stratégie VEV za rok 2014, pri spracovaní ktorej budú využité najmä:
1.

2.

3.
4.

Doteraz predložené materiály ako napr. „Informácia o priebežnej implementácii
nástrojov a opatrení Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014
- 2020“ a „Formy proexportnej podpory štátu vo vybraných krajinách EÚ a ich
porovnanie so Slovenskom“;
Plánované materiály, napr. „Prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov
z pohľadu slovenských podnikateľov“, uvedený v opatrení č. 1 materiálu „Informácia
o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení Stratégie vonkajších ekonomických
vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020“;
Výstupy z konferencie pre exportérov, ktorá sa uskutoční dňa 11. 12. 2014
v Bratislave;
Ďalšie možné získané podklady a návrhy všetkých členov Pracovnej skupiny pre
Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020.

Cieľom uvedeného komplexného materiálu bude okrem vyhodnotenia plnenia cieľov
stratégie VEV aj zmapovanie aktuálneho stavu podpory exportu zo strany štátu
i podnikateľského sektora so zámerom synergicky prepojiť všetky výstupy z jednotlivých
materiálov, podkladov a aktivít, formulovať konkrétne odporúčania a kroky, vrátane
finančných dopadov v záujme zefektívnenia systému podpory exportu.
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Príloha č. 1

Teritoriálne priority zahraničnoobchodnej politiky
Maďarsko
Maďarsko má dve hlavné teritoriálne priority a to štáty EÚ a v prvom rade Nemecko
a tzv. rastúce trhy, prvom rade Čínu, Rusko a Indiu, ale aj štáty Latinskej Ameriky a Afriky.
Strategickým cieľom je zvýšenie podielu exportu na rastúce trhy do roku 2018 na 33%.
Poľsko
Podľa vládneho programu finančnej podpory exportérov sú to všetky krajiny aj
s rizikových netrhových hospodárstiev, ako sú napr. Rusko, Bielorusko, či Ukrajina, teda
vlastne všetky krajiny s výnimkou krajín EÚ a tiež Kanady, USA, Japonska, Nového Zélandu,
Islandu, Nórska, Švajčiarska a Austrálie. Ministerstvo hospodárstva pre podporu propagácie
firiem vytipovalo Alžír, Brazíliu, Kanadu, Kazachstan a Turecko. Podiel na PL exporte majú
len 2 %, ale podľa analytikov MH PR majú veľký hospodársky potenciál, ekonomickú
stabilitu a tiež veľkú kapacitu trhu.
Česká republika
Stratégia definuje 12 prioritných krajín - Brazília, Čína, India, Irak, Kazachstan,
Mexiko, Ruská federácia, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam a uvádza tiež skupinu
záujmových krajín, ktorých je 25 (Angola, Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko,
Egypt, Etiópia, Chile, Ghana, Chorvátsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbia,
Maroko, Moldavsko, Nigéria, Nórsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švajčiarsko a Thajsko).
Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru pre implementáciu Exportnej stratégie z októbra
2012 bola dodatočne zaradená ešte Indonézia ako 26 záujmový trh s prihliadnutím na to, že
je to krajina s veľkým hospodárskym potenciálom a mnohými príležitosťami pre českých
exportérov.
Slovinsko
Z hľadiska teritoriálnych záujmov SI medzi priority patrí európsky trh, ktorý
absorbuje 75 % vývozu SI, krajiny Západného Balkánu, Ruská Federácia, India, Čína,
Turecko, Azerbajdžan a Kazachstan.
Estónsko
Európa – Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Nemecko, Veľká
Británia, Francúzsko, Holandsko. Ostatné regióny: USA, Čína, Japonsko
a rýchlo rastúce ekonomiky bez udania krajín.
Litva
1. Krajiny Pobaltia a Škandinávske krajiny; 2. EÚ so zameraním na Nemecko, Veľkú
Britániu, Francúzsko, Poľsko; 3. Rusko, Ukrajina a Bielorusko; 4. nové rozvojové trhy - Ázia

Lotyšsko
1. Ázia (Čína, Turecko, Kazachstan a krajiny Strednej Ázie); 2. Európska únia;
3. Škandinávia.
Fínsko
1. Európa - Švédsko, Nórsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia,
Taliansko, Holandsko, Španielsko, Rusko. 2. Ázia - Japonsko, Čína, India, Vietnam.
3. Severná a Južná Amerika - USA, Brazília, krajiny ASEAN.
Dánsko
Dánsko bude naďalej venovať vysokú prioritu presadzovania svojich ekonomických
záujmov v 10 rastových krajinách Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Kórea, Južná Afrika,
Vietnam, Turecko, Mexiko a Indonézia. Tieto štáty by sa mali na globálnom raste podieľať
cca 60% do r. 2017 a predstavujú dobrú koreláciu medzi lokálnym dopytom a silnými
stránkami DK. Na podporu tohto úsilia TCD plánuje do r. 2017 posilniť svoje zastúpenia
v týchto 10 teritóriách a ďalších vzdialených krajinách s perspektívnymi trhmi o cca 15-20
ekonomických radcov. DK kladie zvýšený dôraz tiež na exportné a rastové iniciatívy
na kľúčových trhoch so špecifickými akčnými plánmi najmä vo vzťahu k Nemecku, USA
a Japonsku.
Belgicko
Belgicko je zakladajúcou krajinou (a aj sídlom) EÚ a NATO. Teritoriálne priority sú
zhodné s prioritami týchto zoskupení. Nová vláda (od októbra 2014) sľubuje posilnenie
spolupráce v rámci združenie Benelux. Tradičnou oblasťou záujmu sú krajiny strednej Afriky
(osobitne Kongo - bývalá kolónia). Zostáva zachovaný silný záujem na udržiavaní a rozvoji
dobrých vzťahov s transatlantickými partnermi (USA a Kanada). Belgicko chce podporovať
rozvoj vzťahov s krajinami Ázie a Latinskej Ameriky z dôvodu ich rastúceho hospodárskeho
a geopolitického významu. Tradičnými obchodnými partnermi Belgicka sú krajiny EÚ
a to najmä tri susedné krajiny - Nemecko, Francúzsko a Holandsko. Do krajín EÚ smerujú
viac ako 2/3 BE vývozu.
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Príloha č. 2

Porovnanie produktov štátnych exportno-úverových agentúr

Česká republika
Poistné produkty: EXIMBANKA SR využíva v porovnaní s českou Exportnou
garančnou a poisťovacou spoločnosťou (EGAP) takmer identické strednodobé a dlhodobé
produkty (so splatnosťou nad 2 roky) a tiež krátkodobé poistné produkty (do 2 rokov).
V porovnaní s EGAP je rovnaká doba splatnosti, krytie komerčných a teritoriálnych rizík.
EXIMBANKE SR v produktovom portfóliu chýba poistenie prospekcie zahraničných
trhov. Prospekcia je činnosť exportéra, vedúca k preniknutiu na jeden alebo viac nových
trhov.
Bankové produkty: V porovnaní s EXIMBANKOU SR, Česká exportná banka (ČEB)
poskytuje navyše financovanie prospekcie zahraničných trhov - umožňuje českému
podnikateľovi financovať prieskum zahraničného trhu, na ktorý chce vstúpiť. Česká ČEB
poskytuje svoje finančné produkty za tzv. CIRRové financovanie, pri ktorom na mesačnej
báze na základe českých štátnych dlhopisov relevantných splatností kótuje fixnú úrokovú
sadzbu pre svojich exportérov. Využíva však rovnaké možnosti ako aj slovenská
EXIMBANKA SR a poskytuje okrem fixného CIRR financovania aj pohyblivé úrokové
sadzby, na základe východiskových referenčných hodnôt trhu. Svoje zdroje získava emisiou
vlastných cenných papierov na kapitálovom trhu, či už v CZK, EUR alebo v USD.
Maďarsko
Poistné produkty: Poistenie exportných úverov Hungarian Export Credit Insurance
Plc. (MEHIB) kryje komerčné a politické riziká. Poistné je zaručené štátom. Pokrýva riziká
súvisiace s výrobou aj úverovaním. Novým produktom zavedeným v reakcii na finančnú
krízu zaviedol MEHIB poistenie bankou financovaného krátkodobého vývozného úveru.
Odlišnými produktmi v porovnaní s EXIMBANKOU SR sú poistenie viazanej pomoci poistený je úver poskytnutý určitej rozvíjajúcej sa krajine na nákup tovarov a služieb
pochádzajúcich z donorskej krajiny. Ide o štátom podporovaný úverovo-poistný produkt, kde
poisteným môže byť iba Eximbanka. Poistenie lízingu - poisteným je maďarská lízingová
spoločnosť. Poisťovateľ poskytuje krytie pohľadávok v zahraničnej mene z prenájmu na báze
exportného kontraktu o lízingu na strednodobej a dlhodobej báze.
Bankové produkty rozdielne od EXIMBANKY SR:
 Financovanie dodávateľského reťazca Financovanie domácich investícií
 Medzibanková úverová linka pri odberateľskom úvere Forfaiting
Maďarská Eximbanka poskytuje svoje úvery za CIRR sadzby maďarského forintu,
ktoré fixuje na mesačnej báze podľa pravidiel Konsenzu OECD alebo za variabilné (floatové)
sadzby na financovanie exportných úverov.
Štátnu podporu exportu od roku 1994 realizujú v Maďarsku dve inštitúcie MEHIB Maďarská poisťovňa exportných úverov a Eximbanka - Maďarská exportno-importná banka.

Od roku 2012 boli tieto dve inštitúcie spojené pod jedno vedenie, obidvom inštitúciám však
zostala vlastná právna subjektivita (aj IČO).
Poľsko
Poistné produkty: Rozdielnym produktom v porovnaní s EXIMBANKOU SR je
poistenie finančného lízingu – ide o poistenie zastrešované poľským ministerstvom financií.
Kryje poistenie lízingových splátok zo splatnosťou dva roky a viac. Pokrýva 100 %
poistených pohľadávok.
Poľská Export Credit Insurance JSC (KUKE) rozdeľuje svoju politiku poistenia pre
MSP a MLB (Medium and Large Business) do troch oblastí:
1. Euro program (Europolicy) umožňuje SME zvýhodnené podmienky poistenia pre
vývoz až do 33 európskych krajín.
2. Program balíčkov (Package Policy) umožňuje poistenie domácich a zahraničných
pohľadávok do takmer všetkých teritórií (v rámci celoobratového poistenia exportéra).
3. Program pre východ (Policy for the East) poisťuje pohľadávky voči odberateľovi
z vysoko rizikovej krajiny, prevažne z východných teritórií. Poistné je kryté štátom.
Poistenie KUKE vo všetkých troch prípadoch môže slúžiť ako kolaterál pri získavaní
úveru alebo externého financovania cez faktoring. Pri všetkých troch oblastich KUKE ponúka
flexibilitu výberu produktov. Poľsko realizuje štátnu podporu prostredníctvom KUKE
a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). KUKE poskytuje iba čisté krytie tzv. „pure cover“
– poistenie exportných úverov (ako jediná z „nových“ exportno-úverových agentúr si aj
naďalej udržiava rovnako ako EXIMBANKA SR pod jednou strechou aj poistenie
krátkodobých obchodovateľných rizík.
Bankové produkty: Na financovaní exportných úverov sa podieľa BGK. BGK
vo výraznej miere využíva produkt záruka za splatenie úveru, ktorý je v produktovom
portfóliu aj EXIMBANKY SR, avšak BGK využíva tento produkt najmä pre projekty
spolufinancované EÚ, infraštruktúrne projekty a projekty súvisiace s rozvojom sektora MSP.
Záruky sú v sume 100 tis. PLN až do 10 mil. EUR a kryjú do 80 % úveru.
Fínsko
Poistné produkty: FINNVERA ponúka rozdielne produkty v porovnaní s EXIMBANKOU
SR:
 Poistenie úveru súvisiaceho s dovozom surovín (Raw Material Gauarantee) alebo
tzv. „nákupný faktoring“
 Záruka v lodnom priemysle (Ship Guarantee)
Bankové produkty: Finish Export Credit (FEC) je dcérskou spoločnosťou Finnvery,
poskytuje IMU a financuje exportné úvery, ktoré uzatvoria komerčné banky (nie sú však
ochotné ich financovať). Financovanie FEC je vždy plne kryté Finnverou, prostriedky získava
na trhu a ponúka sadzby fix aj float.
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Dánsko
Štátnu podporu exportu v Dánsku zastrešuje EKF (Ekspor Kredit Fonden), ktorá
ponúka tak priame financovanie ako aj čisté krytie (poistenie). EKF využíva penzijné fondy
na financovanie vývozu. V rámci stratégie GoGlobal sa ešte podieľajú okrem EKF na podpore
exportu IFU - the Industrialization Fund for Developing Countries (financovanie investícií)
a Danida (Program pod Ministerstvom zahraničných vecí určený pre rozvojovú pomoc, ktorý
zastrešuje aj viazanú obchodnú pomoc).
EKF ponúka v porovnaní s EXIMBANKOU SR rozdielne produkty, ako napríklad
krátkodobé zaistenie, ktoré je určené pre komerčné poisťovne poisťujúce obchodovateľné
exportné aktivity dánskych exportérov so splatnosťami do dvoch rokov.
ELO (Export Lending Scheme) schému, obidve v pokrízovom období v roku 2009,
aby uľahčila dánskym exportérom vstup a rozvoj zahraničných trhov, pri nedostatku likvidity
na trhu začala EKF využívať penzijné fondy na financovanie vývozu.
Treťou inštitúciou, ktorá pôsobí v rámci dánskej exportnej schémy je spoločnosť
Danida, ktorú zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a jej zodpovednosťou je vykazovania
ako aj kompletná administratíva viazanej obchodnej pomoci.
Slovinsko
Poistné produkty: Slovene Export Corporation (Slovenska izvozna družba - SID Bank)
ponúka rozdielne produkty v porovnaní s EXIMBANKOU SR:
 Program vyrovnávania úrokových rozdielov (IREP) – poskytuje slovinským
exportérom (ich odberateľom) exportné financovanie za priaznivejších podmienok,
než sú dostupné na komerčnom trhu.
 Poistenie Shareholder's loan – pri poskytnutí úveru materskej spoločnosti dcérskej
firme. Splatnosť 5 alebo viac rokov (možnosť aj pre zahraničné investície).
 Non-shareholder´s loan – poistenie úveru poskytnutého finančnou inštitúciou
investičnej spoločnosti, kde eviduje slovinský investor väčšinový podiel.
Vývoj podpory exportu v členských štátoch OECD od roku 2007
Prehľad aktivít exportno-úverových agentúr spracovaný v nižšie uvedenej tabuľke
(od roku 2007 do 2012) vychádza z pravidelných hlásení a rozsiahleho dotazníku
s nekonsenzuálnymi aktivitami členských štátov OECD o štátom podporených obchodných
transakciách (tri krajiny neposkytli dáta do reportingu a to Estónsko, Grécko a Mexiko).
Podľa hlásených údajov za uvedené obdobie výrazne vzrástla štátna podpora exportu, ktorá sa
takmer zdvojnásobila zo sumy 161 mld. SDR (Special Drawing Rights) roku 2007 na
309 mld. SDR v roku 2012. Štruktúra podpory sa však menila iba minimálne, keď
prevažovala najmä podpora vo forme poistenie a financovania exportných úverov (podľa
Konsenzu OECD, t. j. 2 roky a viac), a to na úrovni 87,1 %. Nasledovalo financovanie
prevádzkového kapitálu (8,5 %) a zahraničné investície (4,4 %). Z pohľadu splatností
exportných úverov boli prevažne podporené krátkodobé transakcie do rizikových krajín
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v celkovej sume 192 mld. SDR, čo predstavovalo 62,4 %, zatiaľ čo dlhodobé obchody v roku
2012 dosiahli celkovú podporu exportu 117 mld. SDR, v percentuálnom vyjadrení 37,6 %
všetkých štátom podporených exportných úverov.

Vývoj jednotlivých typov štátnej podpory v krajinách OECD (2007-2012, v %, v mil. SDR)
Typ podpory

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spolu

Čisté krytie
exportných
úverov
Financovanie
exportných
úverov
Pred-exportné
financovanie
Investície
cezhraničné
Spolu

123,804

148,533

179,175

202,849

228,186

225,048

1,107,595

(76.7%)

(76.0%)

(74.8%)

(75.7%)

(77.6%)

(72.8%)

(75.5%)

15,712

25,124

26,561

30,321

29,028

43,630

170,377

(9.7%)

(12.9%)

(11.1%)

(11.3%)

(9.9%)

(14.1%)

(11.6%)

13,662
13,192
25,131
21,181
23,831
28,128
125,126
(8.5%)
(6.7%)
(10.5%)
(7.9%)
(8.1%)
(9.1%)
(8.5%)
8,139
8,614
8,571
13,461
12,985
12,253
64,023
(5.0%)
(4.4%)
(3.6%)
(5.0%)
(4.4%)
(4.0%)
(4.4%)
161,317 195,464 239,438 267,812 294,031 309,060 1,467,121
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

Zdroj: ECG, Mapping of export financing systems

4

Príloha č. 3

Inštitúcie na podporu exportu
Maďarsko
Hungarian National Trade House (HNTD), štátna akciová spoločnosť poskytuje
komplexné služby maďarským exportérom od prieskumu vývozných trhov, cez
sprostredkovanie až po zabezpečenie prepravy. Uvedené služby sú spoplatnené (2-9 %
hodnoty realizovanej obchodnej transakcie). Hlavnou úlohou tejto inštitúcie je podpora
exportu MSP predovšetkým na východné trhy a krajiny Západného Balkánu a najnovšie aj
do susedných krajín. V súčasnosti má HNTD 16 zahraničných filiálok fungujúcich
na komerčnom základe ako joint venture s vybraným podnikom v krajine pôsobenia. Štátnu
podporu exportu realizujú v Maďarsku dve inštitúcie MEHIB - Maďarská poisťovňa
exportných úverov a Eximbanka - Maďarská exportno-importná banka.
Poľsko
Banka BGK, poisťovacia korporácia KUKE, Poľská agentúra pre rozvoj podnikania
orientovaná hlavne na MSP, Poľská agentúra pre zahraničné informácie a investície,
regionálne centrá na obsluhu exportérov.
Česká republika
Na podpore exportu ČR sa podieľa Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR a jeho
agentúry CzechTrade, CzechInvest, Ministerstvo zahraničných vecí ČR, ZÚ ČR
a od 1.10.2014 Klientské centrum pre export, ktoré je jednotným kontaktným miestom MZV
ČR a zahraničných kancelárií CzechTrade.
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR je rovnocennou súčasťou systému štátnej
podpory exportu, je oblasťou propagácie a prezentácie českých vývozcov a výrobkov
na veľtrhoch v zahraničí a je zároveň gestorom štátnej proexportnej politiky ako celku. MPO
ČR podporuje export formou oficiálnych účastí ČR na medzinárodných veľtrhoch
a výstavách. Česká oficiálna účasť v zahraničí sa realizuje v súlade s Koncepciou oficiálnych
účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ktorá vychádza z Koncepcie jednotnej
prezentácie Českej republiky v zahraničí. Ide o spoločné expozície českých vystavovateľov
a MPO ČR so spoločným zázemím na veľtrhoch so všeobecným alebo odborným zameraním.
Organizácia spoločných expozícií predpokladá účasť minimálne 6 vystavovateľov. Spoločná
účasť sa riadi podmienkami stanovenými MPO ČR. Dôležitým nástrojom na presadzovanie
exportných záujmov českých podnikateľských subjektov sú zmiešané komisie. Na základe
medzivládnych alebo medzirezortných dohôd o ekonomickej spolupráci medzi ČR a ďalšími
krajinami sa konajú pravidelne zasadania spoločných orgánov pre ekonomickú spoluprácu.
Portál BusinessInfo.cz je základnou súčasťou informačnej siete pre podnikateľov
a exportérov. Jeho realizátorom je česká agentúra na podporu obchodu CzechTrade, ktorá je
príspevkovou organizáciou MPO ČR.
CzechTrade je štátna príspevková organizácia MPO ČR. Jej cieľom je uľahčiť firmám
rozhodovanie o výbere vhodných teritórií, skrátiť dobu vstupu na daný trh a podporiť aktivity

smerujúce k ďalšiemu rozvoju firmy v zahraničí a napomáhať firmám v rámci činnosti
Klientského centra. V spolupráci s MZV ČR a ZÚ ČR prevádzkuje sieť vyše 40 zahraničných
zastúpení CzechTrade.
Od 1.10.2014 zahájilo činnosť Klientské centrum pre export, ktoré je jednotným
kontaktným miestom MPO CZ a MZV CZ pre českých podnikateľov, ktorí chcú expandovať
na zahraničné trhy. KC sa nachádza v sídle agentúry CzechTrade a ponúka podnikateľom
konzultácie ich exportných a investičných zámerov. Prostredníctvom jednotnej siete ZÚ ČR
a zahraničných kancelárií CzechTrade je schopné sprostredkovať služby vo viac ako 90
krajinách sveta. Pracujú v ňom špecialisti MZV CZ a agentúry CzechTrade. V katalógu
služieb jednotnej zahraničnej siete sú uvedené služby bezplatné aj spoplatnené, ktoré možno
rozdeliť do 4 kategórií: Bezplatné služby, Ďalšie bezplatné služby v gescii MZV /úrady
v zahraničí, spoplatnené služby, Ďalšie služby v gescii CzechTrade.
Ministerstvo zahraničných vecí ČR riadi sieť zastupiteľských úradov a generálnych
konzulátov v zahraničí. MZV ČR prevádzkuje zelenú linku pre export tel: 800 133 331
a na základe Dohody s MPO ČR spolupracuje v oblasti ekonomickej diplomacie a podpore
exportu. MZV ČR prevádzkuje portál www.export.cz . Ide o portál na podporu zahraničného
obchodu a podpore investíciám. Informácie sa prezentujú vďaka spolupráci Českých centier
a MZV ČR.
Česká exportná banka a. s. (ČEB) je špecializovanou bankovou inštitúciou štátnej
podpory vývozu a je nepriamo vlastnená štátom. Jej poslaním je poskytovať vývozné úvery
a ďalšie služby súvisiace s exportom.
Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (EGAP) je zameraná na trhovo
nepoistiteľné politické a komerčné riziká spojené s financovaním vývozu tovarov, služieb
a investícií z Českej republiky a poisťovanie rizika nesplácania vývozných úverov, za ktoré
zahraniční odberatelia nakupujú české tovary a služby
Slovinsko
SPIRIT (Agentúra pre rozvoj investícii, obchodu a cestovného ruchu); SID (Slovinská
vývozná a rozvojová banka). Má podobné zameranie ako Eximbanka v SR; CMSR (Centrum
pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj). Operatívne technicky realizuje opatrenia zamerané
na podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce.
Estónsko
Primárnymi inštitúciami na podporu exportu sú: Enterprise Estonia, AS KredEx
(štátna estónska exportno-úverová agentúra, ktorá spadá pod jurisdikciu Ministerstva
hospodárstva a komunikácií Estónska) a Estonian Agricultural Registers and Information
Board (ARIB), ktoré sú financované štátom a fondmi EÚ. Estónska obchodná a priemyselná
komora je ďalšou inštitúciou, ktorá poskytuje rôzne služby pre podnikateľov.
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Litva
Ministerstvo hospodárstva LT, Ministerstvo zahraničných vecí LT, štátna agentúra
INVEGA.
Lotyšsko
Ministerstvo hospodárstva LV, Ministerstvo zahraničných vecí LV, Latvian
Investment and Development Agency. Štátna podpora exportu je v Lotyšsku zastrešená
zo strany štátnej Latvian Guarantee Agency (LAG).
Fínsko
Finpro je štátna inštitúcia, ktorá pomáha fínskym MSP pri internacionalizácii,
podporuje priame zahraničné investície vo Fínsku a cestovný ruch. Finnish Export Credit
Guarantee and Domestic Specialised Risk Financier Plc (Finnvera) - je oficiálna
špecializovaná finančná inštitúcia, poskytujúca exportné záruky, garancie úverov a úverových
rámcov pre aktivity v zahraničí, poistenie politických a komerčných rizík, ako aj špeciálne
záruky úverov na vybrané aktivity a projekty na domácom trhu. Spolufinancuje rozvoj
domáceho proexportne orientovaného podnikania a internacionalizáciu fínskych podnikov.
Jediným vlastníkom je štát. Má štatút oficiálnej agentúry exportných úverov.
Finnish Export Credit Ltd (FEC) je medzinárodne uznávaná oficiálna štátna agentúra
na poskytovanie exportných úverov, ktorá je pobočkou inštitúcie Finnvera. FEC spravuje
oficiálnu vládnu schému na podporu exportu prostredníctvom exportných úverov
s obchodnými referenčnými úrokovými sadzbami CIRR (Commercial Intrest Reference
Rates) v súlade s pravidlami OECD.
The Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (FINNFUND) - nezávislá verejná
finančná spoločnosť, zameraná na financovanie priamych investičných zámerov
v záujmových teritóriách, prioritne v rozvojových krajinách. Podporuje zakladanie
spoločných podnikov, poskytuje finančnú pomoc začínajúcim komerčným aktivitám
a vypracováva rozvojové koncepcie joint-ventures.
Nordic Investment Bank (NIB) - investičné konzorcium škandinávskych bánk
(Nórsko, Švédsko, Dánsko, Island, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Fínsko)
Tekes - národná technologická agentúra na financovanie aplikovaného výskumu
a vývoja, zároveň organizácia na pomoc malým a stredným podnikom pri ich prieniku
na zahraničné trhy.
ELY Centres (Centres for Economic Development) – regionálne centrá pre
hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie – podpora inovačnej a technologickej
politiky na regionálnej úrovni.
Fínsko-švédska obchodná komora a Fínsko-ruská obchodná komora.
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Dánsko
Okrem Dánskej Obchodnej Rady je dánsky obchod vo veľkej miere ovplyvňovaný
4 hlavnými organizáciami, ktoré združujú väčšinu dánskej podnikateľskej sféry. Ich hlavným
cieľom je reprezentovať a brániť záujmy svojich členov voči vláde, parlamentu a iným
sektorom dánskeho hospodárstva. Majú zastúpenia vo všetkých radách a komisiách v rámci
systému štátnej podpory exportu. Patria sem: Konfederácia dánskeho priemyslu, Dánska
poľnohospodárska rada, Dánska obchodná komora, Dánska federácia malých a stredných
podnikov. Štátnu podporu exportu v Dánsku zastrešuje EKF (Ekspor Kredit Fonden). Okrem
EKF na podpore exportu participuje IFU - The Industrialization Fund for Developing
Countries (financovanie investícií) a Danida (program pod MZV určený pre rozvojovú
pomoc).
Belgicko
Zahraničný obchod je regionalizovaný. Hlavnú úlohu pri podpore exportu majú tri
regionálne agentúry Flámska investičná a obchodná agentúra (FIT), Valónska agentúra pre
export a zahraničné investície (AWEX) a Brusel – invest and export (BIE). Čiastočne sa
podieľajú na podpore exportu aj ďalšie inštitúcie: federálna Agentúra pre zahraničný obchod
(ACE), FINEXPO, Belgická spoločnosť pre medzinárodné investície (SBI). Štátna podpora
exportu je v Belgicku zastrešená zo strany komerčnej poisťovne Credendo Group, ktorej časť
ONDD (Office National du Ducroicre) pôsobí ako agent štátu.
Írsko
Irish Exporters Association - nezisková súkromná inštitúcia na podporu exportu a SFI
(Science Foundation Ireland) - štátna agentúra na podporu investícií vo vede, výskume
a inžinierstve.
Írsko investovalo na podporu exportu v roku 2013 celkovo 20,28 mld. EUR. Štatistika
finančných prostriedkov vynaložených na podporu exportu sa delí na (údaje v EUR):
a)
teritoriálne záujmy - (USA a Kanada - 2,0 mld., UK - 6,3 mld., Stredná
Európa, SNŠ a Rusko - 0,7 mld., Severná Európa - 3,6 mld., Južná Európa, Stredný Východ,
Afrika a India - 2,0 mld. , Ázia a Tichomorský región - 1,2 mld. , Latinská Amerika - 0,2 mld.,
nešpecifikované - 0,3 mld., Irish Dairy Board - 0,8 mld. ;
b)
fondy - kombinované fondy a fondy pre podporu agrokapitálových
podnikateľských schém (1,320 mil. ), Enterprise Ireland´s Equity (65 mil.), Súhrnná správa
fondov zriadená v rámci rozvojového kapitálového rámca (441 mil.); Investície do posilnenia
riadiacich kapacít (27 mil.);
c)
podporu fondov (321 mil.), z toho Enterprise Development (203 mil.), služby pre
klientov a podniky (76 mil.), fondy pod správou tretích strán (41 mil.) a platby iným štátnym
agentúram (1 mil.).
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Príloha č. 4

Systém organizovania podnikateľských misií do zahraničia
sprevádzajúcich ústavných činiteľov
Maďarsko
Podnikateľské misie do zahraničia sa organizujú predovšetkým v súvislosti
s oficiálnymi cestami prezidenta, predsedu vlády a ministra zahraničného obchodu
a zahraničných vecí, a to predovšetkým do krajín juhovýchodnej Ázie, Ruska a Západného
Balkánu, ktoré predstavujú prioritné teritóriá maďarského exportu. Kľúčovú úlohu
v organizácii misie zohráva Maďarská obchodná a priemyselná komora a jej sekcie zamerané
na jednotlivé teritóriá (napr. maďarsko-ruská komora a pod.) Do misie sú zaraďované firmy,
ktoré sú už prítomné v teritóriu a s významným objemom exportu majú potenciál ďalšieho
rastu, prípadne investori a spoločnosti, ktoré majú predpoklady preniknúť na daný trh.
Poľsko
Podnikateľské misie s prítomnosťou ústavného činiteľa sa často neorganizujú.
V zásade raz za čas sa podnikateľská misia do zahraničia koná za účasti prezidenta, premiéra,
ministra hospodárstva alebo ministra zahraničných vecí. Takto navštívili v poslednom období
Čínu a Afriku. (premiér bol s podnikateľmi od vypuknutia krízy v štátoch : Nigéria, Vietnam,
India, Turecko, Izrael, Spojené arabské Emiráty, Saudská Arábia, Kanada, Singapur, Laos,
Srbsko, Španielsko).
Česká republika
Podnikateľské misie sú organizované hlavne Zväzom priemyslu a dopravy ČR,
Asociáciou malých a stredných podnikov a Hospodárskou komorou ČR. Sú organizované
na úrovni prezidenta, predsedu vlády ČR, jednotlivých výborov Parlamentu a senátu
a niektorých ministrov. Každá misia má unikátny cieľ a program a je zameraná
na prioritné krajiny, alebo prioritné odbory českého exportu.
Slovinsko
Podnikateľské misie do zahraničia sú organizované podobným spôsobom ako v SR.
Ich počet, periodicita a teritoriálna orientácia je úmerná významu a úrovni oficiálnej návštevy
a záujmu podnikateľov o dané teritórium. V ostatnom období uprednostňuje Ministerstvo ZV
SI menšie podnikateľské misie, ktoré sú väčšinou teritoriálne, ale aj komoditne orientované
na konkrétne oblasti možnej spolupráce.
Estónsko
Obchodné misie do zahraničia sú organizované štátnou inštitúciou Enterprise Estonia
(divízia internacionalizácie, tiež známa ako Estónska investičná agentúra) a Estónskou
obchodnou a priemyselnou komorou (celkom 10-15 misií ročne). Enterprise Estonia
organizuje misie v krajinách, kde má svoje zastúpenie, ostatné misie organizuje Estónska
obchodná a priemyselná komora. Misie sú organizované predovšetkým v prioritných

krajinách, avšak 3-4 misie ročne sú organizované v krajinách rýchlo rastúcich ekonomík,
ktoré môžu poskytnúť ďalšie trhové príležitosti pre estónske spoločnosti (napr. India, Brazília,
krajiny SNŠ). Sektorové ciele úplne závisia od záujmu estónskych spoločností. Náklady
na misie si estónske spoločnosti hradia sami.
Litva
Litva tieto údaje neuvádza, ak sa takéto misie uskutočnia sú skôr výnimkou.
Lotyšsko
Lotyšsko tieto údaje neuvádza, ak sa takéto misie uskutočnia sú skôr výnimkou.
Fínsko
Fínsko organizuje ročne 15-25 podnikateľských misií, sprevádzaných prezidentom,
premiérom a ministrami rôznych rezortov. Misie vedené prezidentom a predsedom vlády
majú spravidla menší počet podnikateľov. MZV a jeho diplomatické a konzulárne misie sa
podieľajú na príprave oficiálnych návštev z a do Fínska. Teritoriálne a sektorové ciele sa
určujú hlavne podľa želaní spoločností. Finpro (obdoba SARIO), ktorá má hlavnú
zodpovednosť pri nábore a organizácii obchodných delegácií. Spolupracuje pritom s Fínskou
obchodnou komorou. Dôležitou súčasťou celej akcie sú tzv. feedback sessions s firmami
po skončení misie na pozvanie ministra. Náklady na misie, ako napríklad cestovné náklady,
ubytovanie, stravovanie, tlmočnícke služby, prieskum trhu, poskytovanie odborných služieb
sa účtujú účastníkom misie na základe ustanovení nariadenia MZV o poplatkoch za služby.
Dánsko
Neoddeliteľnou súčasťou štátnych návštev sú sprievodné podnikateľské misie.
Selekcia spoločností sa uskutočňuje podľa cieľového teritória a jej členmi sú popri MSP
spravidla silné vlajkové lode DK priemyslu, ktoré majú vysoký potenciál presadiť sa
na príslušnom teritóriu. Sektorové ciele misií korešpondujú so silnými stránkami DK
priemyslu, medzi ktoré patrí najmä námorná doprava, farmaceutický priemysel, zelené
technológie, energetika, obnoviteľné zdroje energií, čisté technológie, komplexné služby
všeobecnej povahy. Ide hlavne o kapitálovo silné spoločnosti s vysokým investičným
potenciálom a komparatívnymi výhodami, unikátnym „know-how,“ a skúsenosťami
s globálnymi investičnými aktivitami s vysokou konkurencieschopnosťou. Vrcholovým
predstaviteľom podnikateľskej misie býva korunný princ Frederik popri kráľovnej Margrethe
II, ale aj PV DK. Teritoriálne sú tieto misie zamerané najmä na strategicky dôležité trhy
podľa stratégie dánskej vlády na podporu exportu a ekonomickej diplomacie, ktoré sa snažia
optimalizovať všetky aspekty organizovania takýchto návštev tak, aby všetky vektory ich
formovania boli čo najviac zosúladené. Ročne sa uskutoční v priemere 5-8 VIP kampaní
na podporu exportu na čele s kráľovnou alebo s členom kráľovskej rodiny, predsedníčkou
vlády alebo ministrom. Zameranie týchto kampaní je zvyčajne na energetiku, čisté
technológie, zdravotnú starostlivosť a potravinové produkty.
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Belgicko
Podnikateľské misie do zahraničia organizuje federálna Agentúra pre zahraničný
obchod (ACE - Agence Fédérale pour le commerce extérieur). Je to jedno z jej dvoch
hlavných poslaní (druhým je zbieranie a poskytovanie štatistických informácií o zahraničnom
obchode BE). Misie sa konajú 4-krát do roka (marec, jún, október, november) a trvajú cca
8 dní. Nová flámska vláda navrhuje znížiť počet misií na 2 ročne, rozhodovať bude federálna
vláda. Misie sú vedené princeznou Astrid, sestrou kráľa Philippa (pozn.: do roku 2013 misie
viedol vtedajší princ a dnes kráľ Philippe). Pri organizácii misií ACE pomáhajú tri regionálne
agentúry na podporu zahraničného obchodu (AWEX, FIT a BIE) a tiež MZV BE. Krajiny
do ktorých sa misie vypravia, sa určujú cca 2 roky vopred, v neformálnej komunikácii medzi
spomínanými 5 aktérmi. Kým regionálne agentúry poskytujú informácie o záujme lokálnych
podnikateľov, MZV poskytne potrebné politické , príp. makroekonomické pozadie. Zásadou
je, že misie tohto druhu sa neuskutočňujú do krajín EÚ a tiež to, že do krajín BRICS sa
belgická obchodná misia vracia v priemere každých 4-5 rokov.
Pri výbere krajín sa berie do úvahy skutočnosť, že prítomnosť zástupcu kráľovskej
rodiny a často aj PPV a minister ZV BE otvára dvere do najvyšších politických kruhov
v cieľovej krajine. Bez tejto pridanej hodnoty by sa BE podnikatelia ťažšie dostávali
k miestnemu businessu. Súčasťou takejto podnikateľskej misie je spravidla i oficiálna
návšteva daného štátu. Misie vedené členom kráľovskej rodiny bývajú multisektorové, hoci
vždy sú niektoré sektory zastúpené silnejšie (spravidla ide o silné belgické sektory, ako
farmaceutický priemysel, či logistika).
Ďalšou charakteristickou črtou týchto misií je jej prednostné zameranie na MSP, ktoré
tvoria prevažnú väčšinu členov misie (aj viac ako 300 osôb). Náklady s účasťou na misii si
podnikatelia platia sami (letenky, ubytovanie), flámske firmy platia i registračný poplatok
(podniky z Valónska a z Bruselu väčšinou nie).
Okrem misií vedených členom kráľovskej rodiny si regionálne agentúry organizujú
svoje misie podľa vlastného výberu, podľa vlastných priorít. Uskutočňujú sa i tzv. „triregional
mission“, spoločné misie všetkých troch regiónov. Na týchto sa nezúčastňujú predstavitelia
federálnej úrovne a bývajú orientované sektorovo a ide o technickejšie misie.
Írsko
V roku 2013 sa realizovalo celkovo 136 podnikateľských misií v 52 štátoch sveta.
Zorganizovalo sa 656 podujatí zameraných na podnikateľské misie a na uvedený účel sa
vynaložilo celkovo 53,5 mil. EUR. Misie a pracovné návštevy sa realizujú za účasti premiéra,
ekonomicky orientovaných ministrov, ďalších vládnych predstaviteľov, ako aj podnikateľského
sektora. Do konca septembra 2014 bolo realizovaných celkovo 18 podnikateľských misií
vedených príslušným členom vlády. Hlavným podujatím roka je Deň sv. Patrika, v rámci ktorého
sa 27 írskych ministrov (majú sa na mysli aj štátni ministri, resp. junior ministers, ktorí
zodpovedajú zhruba našim štátnym tajomníkom) zúčastní vyše 100 akcií zameraných na obchod
a 80 bilaterálnych stretnutí na vysokej úrovni v 35 mestách, resp. 23 krajinách.

3

Príloha č. 5

Podnikateľské združenia a nástroje na podporu exportu
(napr. združenia exportérov, špecializované komory, špecializované
podnikateľské fondy, atď.)
Maďarsko
V Maďarsku neexistuje osobitné združenia exportérov. Záujmy vývozcov reprezentujú
tri organizácie - Maďarská obchodná a priemyselná komora, Celoštátny zväz podnikateľov
a zamestnávateľov, Zväz zamestnávateľov a priemyselníkov.
Poľsko
Združenie poľských exportérov, Poľský zväz producentov a výrobcov mäsa, Poľská
komora exportérov a importérov.
Česká republika
Významným nástrojom exportnej politiky MZV ČR je rozvojová pomoc. Medzi
neštátnu podporu exportu možno zaradiť proexportné aktivity hospodárskych komôr,
zahranično-obchodných komôr, súkromných firiem a spoločností formou informačnej,
marketingovej alebo konzultačnej asistencie s cieľom prekonávať bariéry v medzinárodnom
obchode a uľahčovať subjektom súkromnej sféry medzištátny obchodný styk. Česká
podnikateľská reprezentácia pri EÚ (CEBRE) vytvorená Hospodárskou komorou ČR,
Zväzom priemyslu a dopravy ČR a Konfederáciou zamestnávateľských a podnikateľských
zväzov ČR, obhajuje české podnikateľské záujmy pred európskymi inštitúciami
a u európskych podnikateľských federácií priamo v Bruseli. Medzinárodná obchodná komora
v ČR (ICC ČR) aktívne spolupracovala s Ministerstvom priemyslu a obchodu pri vytváraní
dokumentu Exportnej stratégie ČR pre obdobie 2012-2020. V ďalšom období považuje ICC
ČR za jednu zo svojich hlavných priorít vytvárať podmienky pre jej úspešnú realizáciu.
V oblasti zahraničného obchodu a exportu poskytuje vzdelávacie a poradenské služby. Medzi
ďalšie nástroje, ktoré priamo, alebo nepriamo podporujú český export možno zaradiť
Enterprise Europe Network, Štátny poľnohospodársky intervenčný fond, Zväz priemyslu
a dopravy ČR, Hospodárska komora ČR, Asociácia malých a stredných podnikov.
Slovinsko
V SI je vytvorených 16 medzinárodných obchodných klubov a približne 20
obchodných syndikátov.
Estónsko
Estónska obchodná a priemyselná komora pomáha zahraničným spoločnostiam pri
nadväzovaní kontaktov s estónskymi podnikateľmi. Poskytuje tiež konzultácie, obchodné
misie, návštevy veľtrhov, informačné služby atď. Komora má približne 3200 členov, ktorí
zodpovedajú za viac ako 85 % celkového exportu Fínska. Väčšina členov sú malé a stredné

podniky (cca 95 %). Estónska obchodná a priemyselná komora má pobočky v 5 estónskych
mestách a zamestnáva 39 ľudí. Estonian Trade Council - neziskové združenie na podporu
obchodu, založené estónskymi exportne orientovanými firmami a organizáciami. Estonian
Business Association - vytvára priaznivé podnikateľské a zahraničné ekonomické prostredie
v Estónsku, člen Medzinárodného kongresu priemyselníkov a podnikateľov. Estonian
Association of Small and Medium Enterprises (EVEA) - asociácia na podporu SM Estonian
Business Association (ESEA) – asociácia na podporu veľkých estónskych firiem
Litva
Neexistuje samostatná komora na podporu exportu, podporou exportu sa zaoberajú
viaceré združenia Litovská podnikateľská konfederácia, Asociácia litovských obchodných
komôr, podnikateľov a výrobcov a Investorské fórum.
Lotyšsko
Lotyšská obchodná a priemyselná komora
Fínsko
Fínska obchodná komora a jej medzinárodná sieť FinnCham vytvárajú dôležité
globálne prepojenia pre fínske spoločnosti. Globálna sieť FinnCham spája obchodné
združenia a obchodné komory, aby podporila internacionalizáciu a exportné úsilie fínskych
spoločností. Sieť vytvára kontakty medzi fínskymi spoločnosťami, ktoré pôsobia v zahraničí
a ktoré chcú podnikať v zahraničí, a posilňuje ich ekonomické vzťahy s rôznymi krajinami.
Zmiešané obchodné komory: Fínsko-švédska obchodná komora, Fínsko-ruská obchodná
komora, Federácia fínskych priemyselných zväzov, Federácia fínskeho lesníckeho priemyslu,
Federácia fínskeho obchodu a obchodného podnikania, Fínska agentúra pre cestovný ruch.
Dánsko (pozri bod 6)
Belgicko
Okrem štandardných obchodných komôr, ktoré sú v Belgicku regionalizované (VOKA
vo Flámsku, BECI v Bruseli, CCI, U.W.E. vo Valónsku, FEB – federácia obchodných
komôr), existuje niekoľko desiatok „bilaterálnych“ obchodných komôr (predovšetkým
belgicko-luxemburské obchodné komory s vybranými štátmi, resp. regiónmi), existuje aj
obchodná komora Beneluxu v Číne. Existuje tiež značný počet asociácií združujúcich
podnikateľov v rôznych sektoroch, niektoré z nich majú v náplne činnosti aj pomoc pri
rozvoji exportných aktivít – napr. združenie Fresh Trade Belgium (ovocie a zelenina),
Essencia (chémia).
Írsko
Dve hlavné občianske záujmové združenia zamerané na podporu exportu - Irish Exporters
Association (IEA) a Chambers Ireland. Okrem toho existujú viaceré sektorové združenia
podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je okrem iného i podpora exportu.
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Príloha č. 6
Metodika výpočtu korigovaných veličín
Kvantitatívne porovnávanie vybraných členských štátov EÚ v oblasti ich exportov,
ekonomickej výkonnosti, a taktiež ich vybavenosti zastupiteľskými úradmi, ekonomickými
diplomatmi a obchodnými zastúpeniami fungujúcimi mimo zastupiteľských úradov si
vyžaduje vytvorenie špeciálnych nástrojov, ktoré by umožnili minimalizovať rozdiely medzi
jednotlivými parametrami porovnávaných subjektov (členských štátov EÚ), resp. tieto
harmonizovať.
V rámci porovnania uskutočneného odborom zahraničnoobchodnej politiky MH SR
(na základe údajov MZVaEZ SR a Svetovej banky) bolo potrebné vykonať všetky potrebné
kroky, vedúce k identifikácii divergujúcich parametrov, návrhu spôsobu ich harmonizácie
a vykonaniu samotného korigovania. Vzhľadom na špecifickosť analyzovaných kategórií bolo
potrebné zjednodušiť metodiku tak, aby bolo možné získať všetky potrebné dáta. Na základe
tohto boli ako „zásadné“ identifikované divergujúce parametre v oblasti počtu obyvateľov,
ekonomickej výkonnosti a exportnej výkonnosti. Podstatné rozdiely v týchto troch
parametroch znemožňovali priame kvantitatívne porovnávanie krajín zaradených do analýzy.
Pre harmonizáciu porovnávaných subjektov v oblasti ich vyššie uvedených troch
parametrov boli využité pomerové koeficienty. Pre korigovaný export per capita ako
jednotkovú (p.c.) veličinu bol použitý pomerový koeficient zohľadňujúci rôzne stupne
ekonomickej výkonnosti jednotlivých analyzovaných subjektov (meranej v HDP per capita).
Je totiž zrejmé, že porovnávanie exportov per capita krajín s rôznym stupňom ekonomickej
výkonnosti v samej podstate prispieva k zdeformovanému výsledku, nakoľko exportnú
výkonnosť je potrebné chápať v súvislosti s ekonomickou výkonnosťou. Hodnoty SR
v oblasti exportnej výkonnosti tak boli považované za referenčné, pričom cieľom pomerového
koeficienta (

) bolo umožniť kvantitatívne porovnávanie v oblasti exportnej

výkonnosti krajín s odlišnou ekonomickou výkonnosťou. Platí tak, že korigovaný export per
capitaxy = oficiálny export per capitaxy upravený koeficientom ekonomickej výkonnosti
(

), pričom XY predstavuje porovnávanú krajinu.

Pre korigované hodnoty počtu zastupiteľských úradov, ekonomických diplomatov
a obchodných zastúpení, ktoré nie sú jednotkovými veličinami, bolo potrebné vziať do úvahy
všetky divergujúce parametre krajín. Porovnávané krajiny sa líšili v počte obyvateľov
(zásadný problém ak sa nejedná o jednotkovú veličinu - per capita), vo svojej ekonomickej,
ako i exportnej výkonnosti (ktoré dáva vhodným spôsobom do súvisu
indikátor).
Hodnoty všetkých uvedených parametrov pre SR boli považované za referenčné. Korigovanie
údajov tak predstavovalo ich prepočet na ekonomické, exportné a populačné podmienky SR.
Platí, že Korigovaný počet (ZÚ/ED/OZ)xy = oficiálny počet (ZÚ+ED+OZ)xy upravený
koeficientom populácie (

) a koeficientom exportnej závislosti (

XY predstavuje porovnávanú krajinu.

), pričom

