Predkladacia správa

Materiál „Návrh Programu podpory zahraničného obchodu na rok 2013“ predkladá
Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády SR č. 351 zo 6. júla 2012.
Cieľom materiálu je definovať súčasné možnosti podpory zahraničného obchodu
a osobitne exportu na rok 2013 v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu, spoločných
politík EÚ a systému štátnej podpory exportu SR.
Otvorenosť ekonomiky SR a nízka absorbčná schopnosť domáceho trhu vytvára nutnosť
hľadania odbytových možností na zahraničných trhoch. V tejto súvislosti materiál poukazuje
na význam inštitucionálneho rámca pri využívaní nástrojov podpory zahraničného obchodu
a naznačuje ciele v oblasti podpory exportu na rok 2013, ktorým by mal štát, v záujme
udržania trvalého rastu vývozu SR, venovať mimoriadnu pozornosť. Materiál súčasne uvádza
niektoré východiská aj pre obdobie rokov 2014 - 2020.
Vzhľadom na previazanosť subjektov inštitucionálneho rámca v danej oblasti,
v predloženom návrhu programu sú zohľadnené aj návrhy poskytnuté Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Ministerstvom financií SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
K spolupráci pri príprave materiálu MH SR prizvalo tiež Eximbanku SR.
„Návrh Programu podpory zahraničného obchodu na rok 2013“ považuje MH SR za
východisko pre vypracovanie materiálu „Stratégia podpory exportu SR na obdobie 2014 2020“, ktorý, v súlade s Plánom práce vlády SR na rok 2013, predloží na rokovanie vlády SR
do 31. októbra 2013. V uvedenom materiáli, ktorého spracovanie bude MH SR realizovať
v súčinnosti s Radou vlády SR pre podporu exportu a investícií, budú podrobnejšie
rozpracované jednotlivé aspekty podpory exportu, za účasti zainteresovaných rezortov.
V súvislosti s uvedeným MH SR navrhuje zrušiť pôvodnú úlohu vyplývajúcu
z uznesenia vlády SR č. 892/2010, v zmysle ktorej malo v termíne do 31. 12. 2012
vypracovať materiál „Podpora exportu SR na roky 2011 - 2014“ ako aj bod B.2 uznesenia
vlády SR č. 561/2007 k návrhu proexportnej politiky SR na roky 2007-2013, ktorým vláda SR
uložila ministrovi hospodárstva zabezpečiť finančné prostriedky týkajúce sa potrieb
proexportnej politiky SR v rokoch 2008 - 2013 pri návrhoch rozpočtu verejnej správy.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie
vlády sa predkladá bez rozporov.
Materiál nemá žiadny finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv, ani
vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

