Rôzne
POSKYTOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV PRE POTREBY MH SR a MZVaEZ
SR

ZÁVER RADY VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ
č. 03/02/2014
z 24. apríla 2014
k Analytickému hodnoteniu výsledkov zahraničného obchodu SR za rok 2013
B.2. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií a predsedníčkou štatistického
úradu vyriešiť spôsob poskytovania štatistických údajov, týkajúcich sa zahraničného
obchodu, pre interné potreby Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR
Termín: do 30. novembra 2014
Informácia o plnení úlohy:
V súvislosti s bodom B.2. záverov Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
č. 03/02/2014 z 24. apríla 2014 sa uskutočnili viaceré rokovania s predsedníčkou Štatistického
úradu SR (ŠÚ SR) p. Ľudmilou Benkovičovou s cieľom vyriešiť poskytovanie individuálnych
štatistických údajov pre interné potreby MH SR a MZVaEZ SR (ide však len o údaje
z INTRASTATU, čiže hlásení o vnútroúnijnom obchode, ktorých prijímateľom je Štatistický
úrad. Údaje z EXTRASTATU - obchod medzi SR a tretími krajinami mimo EÚ - dostáva ŠÚ
SR priamo od Finančného riaditeľstva, ktoré je priamym prijímateľom hlásení JCD - jednotný
colný doklad).
Na základe platnej legislatívy EÚ môže v súčasnosti ŠÚ SR poskytovať údaje
o dovoze a vývoze konkrétnych subjektov iba na základe ich predbežného súhlasu. Preto,
po dohode s predsedníčkou štatistického úradu SR, MH SR v októbri 2014 rozposlalo listy
jednotlivým firmám, zväzom, združeniam a asociáciám výrobcov so žiadosťou o udelenie
súhlasu s poskytovaním týchto údajov pre interné potreby MH SR s termínom do 30.
novembra 2014. Do polovice novembra MH SR obdržalo 130 kladných odpovedí
od 315 oslovených podnikateľských subjektov (cca 50%).
MH SR bude následne súhlas každého subjektu zasielať na ŠÚ SR, ktorý následne MH
SR tieto údaje sprístupní. Predmetné informácie sú kľúčové pre prácu viacerých útvarov MH
SR, a to predovšetkým pri presadzovaní obchodno-ekonomických záujmov SR, ako aj
záujmov podnikateľskej sféry, v oblasti zahraničnoobchodnej politiky (napr. sankcie proti
Ruskej federácii, antidumpingové, antisubvenčné konania, či príprava podkladov pre
predstaviteľov vlády SR).
Slovak Business Agency (SBA), ako organizácia v pôsobnosti MH SR, vykonáva
od r. 2010 v rámci štátneho programu Monitoring a výskum malých a stredných podnikov

(MSP) vyhodnocovanie štatistických údajov o vývoji zahraničného obchodu MSP.
Monitorované sú údaje v rozsahu tovarovej štruktúry, odvetvového členenia, teritoriálnej
štruktúry a regionálneho členenia z pohľadu jednotlivých veľkostných kategórií podnikov.
Údaje sú získavané zo zdrojov ŠÚ SR z databáz INTRASTAT a EXTRASTAT. V tejto
súvislosti je každoročne vydávaná publikácia „Postavenie MSP v zahraničnom obchode“.
Momentálne prebieha rokovanie so ŠÚ SR ohľadom rozšírenia monitorovania tovarovej
štruktúry na úroveň identifikovania komoditnej štruktúry rôznych veľkostných kategórií MSP
v rámci jednotlivých cieľových krajín exportu. Vo všetkých prípadoch však ide o agregované
údaje, obmedzenia z hľadiska ochrany obchodných informácií neumožňujú získať dáta
individuálnych podnikov. Riešením problému prístupu k individuálnym dátam, a zároveň
doplnením spomínaných štatistických agregovaných dát, by mohol byť prieskum vykonaný
na reprezentatívnej vzorke podnikov, ktorý by mapoval výsledky zahraničného obchodu
v pravidelných intervaloch. Takýto prieskum by zároveň umožnil získať spätnú väzbu
od podnikateľov na realizované opatrenia proexportnej podpory a návrhy na nové opatrenia.
Prieskum by mohol byť realizovaný v rámci štátneho programu Monitoring a výskum MSP,
za predpokladu vyčlenenia príslušných finančných zdrojov (cca 15 tis. EUR).
Vyššie uvedený postup rieši situáciu len čiastočne, nakoľko získané údaje zo ŠÚ SR
sú oficiálne k dispozícii len pre potreby MH SR a nie je riešený prístup k nim zo strany
MZVaEZ SR, prípadne iných štátnych inštitúcií, ako napr. MPRV SR, EXIMBANKA SR
a iné.
MH SR z tohto dôvodu považuje situáciu naďalej za neuspokojivú a bude pokračovať
v rokovaniach so ŠÚ SR.

Bratislava, 27. 11. 2014

