Informácia o priebehu rokovania
Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
(ďalej len rada)
z 23. septembra 2015

Zasadnutie otvoril a viedol minister hospodárstva SR Vazil Hudák. Na rokovaní bolo
prítomných všetkých 16 členov rady s hlasovacím právom a štatutárni zástupcovia štátnych
agentúr SARIO a SACR s poradným hlasom. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
SR Miroslav Lajčák úvodom odovzdal vymenúvací dekrét spolupredsedovi rady a ministrovi
hospodárstva SR Vazilovi Hudákovi.
P. č.

Bod programu

1.

Návrh programu rokovania rady 23. septembra predseda rady
2015

A.

Materiály na rokovanie s prijatím
substantívnych záverov
Prvá monitorovacia správa o plnení cieľov minister hospodárstva SR Vazil
Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR Hudák
na obdobie 2014 - 2020

2.

3.

4.

5.

B.
6.

7.

Predložil

Stav a možnosti spolupráce s Čínskou ľudovou podpredseda vlády a minister
republikou
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák
Ústna informácia ministra hospodárstva SR minister hospodárstva SR Vazil
o aktuálnom stave rozpracovanosti materiálu Hudák
k zahraničných zastúpeniam SARIO
Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti podpredseda vlády a minister
bilaterálnych vzťahov v roku 2015
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák
Materiály na schválenie spoločným hlasovaním
Informácia o priebehu a výsledkoch 17. minister hospodárstva SR Vazil
zasadnutia
medzivládnej
komisie
pre Hudák
hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
medzi SR a Ruskou federáciou a návrh
vykonávacieho protokolu z uvedeného zasadnutia
Informácia
o výsledkoch
Slovensko-flámskej komisie

5.

zasadnutia podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák
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8.

Podpora
investičných
priorít
Slovenského investičného holdingu

6.

Rôzne

v rámci podpredseda vlády a minister
financií SR Peter Kažimír

Rada rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Schválenie programu rokovania rady 23. septembra 2015
Predseda rady informoval o programe septembrového rokovania Rady vlády SR na
podporu exportu a investícií. Na návrh generálneho riaditeľa Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky bol z rokovania rady stiahnutý „Návrh konceptu na vytvorenie
systémového a kontinuálneho vzdelávania v oblasti podpory exportu“. Predseda informoval,
že materiál bude preložený na najbližšie rokovanie rady z dôvodu nutnosti dlhšieho časového
priestoru potrebného na koordinovanie zainteresovaných inštitúcií a získania relevantných
informácií týkajúcich sa zriadenia nového inštitútu poskytujúceho systémové a kontinuálne
vzdelávanie v oblasti zahraničného obchodu.
Ďalej predseda informoval, že na zasadnutí pracovnej skupiny na koordináciu rady
vlády SR dňa 16. septembra 2015 bolo navrhnuté a schválené zaradenie materiálu
„Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov v roku 2015“ medzi body
„A“, ku ktorým sa navrhuje substantívna diskusia.
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií na rokovaní dňa 18. februára 2015 vzala
na vedomie Informáciu o priebehu a záveroch konferencie „Budúcnosť exportu Slovenskej
republiky, podtitulok štát a podnikatelia – spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť“.
Z uvedenej informácie vyplynulo opatrenie „priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov
a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti exportu“, ktoré sa má uskutočniť každoročne
v októbri v rámci hodnotenia stratégie vonkajších ekonomických vzťahov (VEV) SR na
obdobie 2014-2020. Pracovný tím pre spracovanie „Prvej monitorovacej správy o plnení
cieľov stratégie VEV“ dospel v období jej prípravy k záveru, že hodnotenie spätnej väzby
námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu nezapadá do jej
osnovy, ktorá je daná stratégiou VEV. Uvedené hodnotenie preto nebolo do monitorovacej
správy zahrnuté.
Na základe tejto skutočnosti predseda informoval o návrhu, aby Ministerstvo
hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO každoročne vypracovalo samostatnú
„Informáciu o priebežnom hodnotení spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej
sféry v oblasti exportu“, ktorá bude počínajúc rokom 2016 hodnotiť celý uplynulý rok a bude
predkladaná každoročne na rokovanie rady v I. štvrťroku.
V rámci bodu „Rôzne“ bola distribuovaná aktuálna informácia k sankciám medzi EÚ
a Ruskou federáciou a informácia o aktuálnom stave rokovaní TTIP.
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2. Prvá monitorovacia správa o plnení cieľov VEV SR na obdobie 2014-2020
Predseda rady uviedol „Prvú monitorovaciu správu o plnení cieľov Stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 - 2020“ , ktorá bola predložená
na základe bodu B.8 uznesenia vlády SR č. 107/2014.
Predseda oznámil, že Monitorovacia správa poskytuje informácie o plnení cieľov
stratégie vonkajších ekonomických vzťahov v štyroch oblastiach, ktorými sú: obchodnopolitické ciele, proinvestičné ciele, ciele v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so
zahraničím a ciele v oblasti jednotnej prezentácie SR. V súlade s prioritným zameraním tejto
stratégie je monitorovacia správa zameraná predovšetkým na hodnotenie plnenia troch
všeobecných a štyroch špecifických cieľov prijatých v oblasti podpory exportu. Ako zo
správy vyplýva, priebežne sa plnia všetky tri všeobecné obchodno-politické ciele, t.j. rast
exportu, zvyšovanie počtu exportujúcich firiem a priebežne sa prijímajú opatrenia k
zabezpečeniu stabilných dodávok strategických tovarov. K plneniu štyroch špecifických
cieľov monitorovacia správa uvádza, okrem iného, opatrenia navrhnuté na zvýšenie podielu
malých a stredných podnikov na celkovom exporte SR. Predseda rady oznámil, že tieto
opatrenia budú realizované formou národných projektov v rámci Operačného programu
Výskum a inovácie 2014 - 2020 a tiež prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Napriek tomu, že návrh uznesenia vlády SR k predloženému materiálu neobsahuje
konkrétne úlohy, monitorovacia správa predpokladá, že v ďalšom období bude v rámci rady
pokračovať súčinnosť všetkých aktérov podpory exportu, pretože v súlade s uznesením č.
107/2014 budú, tak ako doteraz, na úrovni rady prijímané nové opatrenia na podporu exportu
a samotnej implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov.
Predseda informoval, že základná verzia monitorovacej správy bola spracovaná na
základe podkladov členov monitorovacieho výboru, t. j. predstaviteľov ústredných orgánov
štátnej správy, ktorí sú zodpovední za tvorbu a implementáciu stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov. Prostredníctvom Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších
ekonomických vzťahov bola monitorovacia správa predložená na posúdenie aj inštitúciám,
ktoré zastupujú záujmy podnikateľov, konkrétne AZZZ SR, RÚZ, SOPK, Klub 500 a
prerokovaná na jej zasadnutí dňa 10. júla 2015. Monitorovacia správa bola doplnená o
pripomienky jej členov.
Predseda Klubu 500 V. Soták uviedol k strategickému cieľu 2 (systematickej podpore
etablovaných investorov s dôrazom na (a) kvalitné služby podporujúce ich ekonomický rast;
(b) podporu expanzií a technologického výkonu), že uvádza len všeobecné konštatovania typu
„Agentúra SARIO zahájila program starostlivosti o etablované spoločnosti ...“, bez konkrétnej
informácie o poskytovaných službách. Klub 500 navrhuje prijatie uznesenia, aby agentúra
SARIO zaslala členom RVPEI informáciu o programe starostlivosti o etablovaných
investorov.
K strategickému cieľu 3 klub 500 navrhuje prehlbovať integráciu a ukotvenie
kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu prostredníctvom:
(a) zapájania miestnych dodávateľských reťazcov do spolupráce so zahraničným investorom;
(b) zvyšovania miery napojenia slovenských výskumných subjektov do spolupráce so
zahraničným investorom; (c) zvyšovania záujmu zahraničných zdrojov rizikového (venture)
kapitálu do projektov slovenských subjektov. Vyhodnotenie plnenia obsahuje časť o podpore
start-up firiem, čo podľa názoru Klubu 500 nie je obsahom strategického cieľa.
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K časti ZHRNUTIE, bodu 3 predseda Klubu 500 V. Soták uviedol, že uvedená časť
pojednáva o zaznamenanom trende klesajúceho podielu malých a stredných podnikov na
celkovom objeme exportu a tiež poklese objemu exportu MSP v absolútnych číslach v období
2011 – 2014 s odkazom na limitovanú finančnú kapacitu MSP. V tejto súvislosti Klub 500
poukazuje na návrhy opatrení MH SR a SBA, ktoré neboli predmetom širšej diskusie a
ktorých podpora je formou národných projektov rozpočtovaná na viac ako 80 mil. EUR.

Klub 500 poukazuje na neexistujúci exaktný prehľad o štruktúre slovenského priemyslu
z pohľadu veľkostnej štruktúry, ktorý by zahŕňal aj posúdenie vlastníckej štruktúry tak, ako to
definujú pravidlá EU. Štatistiky uvádzané najmä SBA na Slovensku hovoria len o rozdelení z
pohľadu počtu zamestnancov a maximálne aj obratu.
Klub 500 poukazuje na deklarované výsledky SBA v období 2013 - 2014: počet MSP
zúčastnených na kooperačných podujatiach a podnikateľských misiách (224), počet
nadviazaných kontaktov/stretnutí na kooperačných podujatiach a misiách (447), poskytnuté
kontakty slovenským firmám na zahraničné firmy (149), poskytnuté kontakty slovenských
firiem zahraničným firmám (69), profily slovenských firiem zaregistrované do databáz (54).
Klub 500 sa zaujímal, či pri SBA deklarovanom počte MSP na úrovni viac ako 520.000
subjektov sú tieto hodnoty oprávňujúce pre poskytnutie podpory 80mil.Eur.
Predseda Klubu 500 ďalej vyzdvihol dôležitosť vedy a výskumu na Slovensku
s dôrazom na efektívne využívanie vyčlenených financií na laboratóriá a vedecké pracoviská.
Navrhoval zadefinovať konkrétne riešenie na uvoľnenie blokačného mechanizmu, keď
kompetenčný zákon neumožňuje poskytovanie služieb podnikateľskej sfére technickými
univerzitami.
Za Ekonomickú univerzitu prodekan R. Sivák upozornil na druhý odsek (časť 3.1.1),
kde sa uvádza, že: „v prostredí oslabujúceho výmenného kurzu by mal slovenský vývoz
predstihovať rast zahraničného dopytu a slovenská ekonomika by mala získavať trhové
podiely, najmä v krajinách mimo eurozóny“. Podľa prodekana R. Siváka bol v treťom odseku
uvedený odhad, že celkovo by exportné trhy SR mali v roku 2015 vzrásť o 3,7%, pričom rast
exportu SR by mal byť 2,9%. Nižší rast slovenského exportu v porovnaní s rastom exportných
trhov znamená skôr stratu trhového podielu nášho exportu, čo nie je v súlade s uvedeným
tvrdením. Z materiálu vyplýva, že sa čiastočne darí plniť cieľ nárastu exportu (to platí pre rok
2015). V tejto súvislosti prodekan odporučil, že by bolo vhodné uvádzať (napr. v prílohe)
porovnanie rastu exportných trhov a exportu SR vo všetkých sledovaných rokoch, čo by
umožnilo lepšie hodnotiť dosahovanie cieľa nárastu exportu.
Predseda SAV P. Šajgalík poskytol informáciu ku strategickému cieľu 3 (zintenzívnenie
spolupráce podnikateľskej sféry s pracoviskami vedecko-výskumných inštitúcií – výskumné
centrá, univerzitné vedecké parky), že akademické inštitúcie získali prístrojovú infraštruktúru
zo štrukturálnych fondov EÚ v prvom programovacom období. Nanešťastie sa táto
infraštruktúra nesmie používať na spoluprácu a kontrakty s podnikateľskou sférou v zmysle
pravidiel použitia NFP. Tento fakt je závažnou prekážkou k naplneniu úlohy vyplývajúcej
z Prvej monitorovacej správy o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR
na obdobie 2014 - 2020. Inherencia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR by mohla napomôcť k zmene tohto stavu a tým aj napomôcť
k zintenzívneniu spolupráce.
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Predseda rady V. Hudák navrhol do záverov ku tomuto bodu doplniť text s
nasledovným znením:
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
B. odporúča
ministrovi hospodárstva SR a ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR
B. 1 pripraviť opatrenia na využitie vedecko-technického potenciálu SAV pre potreby
podnikateľského sektora v spolupráci s ďalšími relevantnými subjektmi.
T: priebežne
3. Informácia „Stav a možnosti hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky
a Čínskej ľudovej republiky“
Predseda rady V. Hudák vyzval na uvedenie materiálu predkladateľa a spolupredsedu
rady M. Lajčáka. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
uviedol materiál „Stav a možnosti ekonomickej spolupráce s Čínskou ľudovou republikou
(ČĽR)“, ktorý poskytuje obraz aktuálneho stavu a možností realizácie ambícií Slovenska v
hospodárskych vzťahoch s Čínou. Minister ZVaEZ SR uviedol, že ČĽR predstavuje pre
Slovensko dôležitého obchodného partnera, potenciálny zdroj priamych zahraničných
investícií (PZI) a perspektívneho partnera pre spoluprácu vo vede, výskume, technológiách
a inováciách a v oblasti turistiky. Podľa ministra ZVaEZ SR s ďalším posilňovaním
hospodárskeho vplyvu Číny v globálnom meradle bude stúpať jej význam aj pre EÚ a SR.
Tento vývoj prináša nielen príležitosti, ale aj riziká. Aktuálne stojíme pred otázkami vlastnej
pripravenosti k optimálnemu využitiu príležitostí pri súčasnej eliminácii negatívnych
dopadov, potreby zabezpečenia dostatočnej miery a efektívnej súčinnosti slovenskej
administratívy a súkromného sektora.
PPV a minister ZVaEZ SR ďalej uviedol, že mapovanie možností spolupráce vo
formáte „Čína + 16 krajín strednej a východnej Európy“ je cieľom prebiehajúceho 2.
Sympózia o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií,
ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. – 23. 9. na Slovensku (Bratislava, Trenčín, Žilina Nitra).
Hmatateľným výsledkom je založenie spoločného Centra pre transfer technológií, ktoré bude
spravovať Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave. Hlavnými organizátormi
bolo MZV a EZ SR, MŠVVŠ SR a Slovensko-čínska obchodná komora. Podujatie podporili
aj ďalšie ministerstvá a ako slovenské, tak aj čínske podnikateľské subjekty. Výsledky
podujatia budú východiskom rokovaní predsedov vlád krajín tohto formátu v druhej polovici
novembra v Pekingu, ktorého sa zúčastní aj PV SR Robert Fico a pri tejto príležitosti
uvažujeme aj s bilaterálnou návštevou premiéra v Číne.
Po úvodnom slove PPV a ministra ZV a EZ SR Miroslava Lajčáka minister
hospodárstva SR uviedol, že Čínu považuje za strategickú oblasť a súhlasí s nadštandardným
správaním sa k čínskym partnerom s víziou budúceho spoločného obchodu.
Predseda Klubu 500 V. Soták informoval, že na čínsky trh Slovensko (Ždiar) dodalo
technologické výrobky v sume niekoľkých miliónov a naďalej tam prebiehajú rozbehnuté
projekty. Predseda Klubu 500 považuje za vhodné, aby slovenskí vládni predstavitelia
nastavili štandardne dobré vzťahy s čínskym vedením, ale vylučuje možnosť slovenskej
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konkurencieschopnosti na čínskom trhu. Predseda Klubu 500 ďalej informoval o situácii v
ČR, kde sa momentálne v Prahe zriaďuje čínska centrála pre strednú Európu.
Predseda AZZZ V. Móric podporil predsedu Klubu 500 v potrebe pestovania dobrých
vzťahov s krajinami ako Čína, Rusko a India a odporúčal nespomínať tému „ľudských práv“
pri obchodných rokovaniach.
Predseda Klubu 500 vníma zaradenie uvedeného bodu na rokovanie RVPEI veľmi
pozitívne. Príloha 1 v Prehľade aktivít rezortov a organizácií vo vzťahu k Číne obsahuje
informáciu o pripravovanej Dohode o spolupráci medzi MH SR a Ministerstvom priemyslu a
informačných technológií (MPIT) ČĽR s tým, že návrh dohody pripravuje Sekcia stratégie
MH SR. Vzhľadom k tomu, že Sekcia stratégie bola zrušená, Klub 500 navrhuje, aby MH
podalo informáciu o zodpovednej sekcii za prípravu dohody, ako aj informáciu o možnosti
zapojenia sa do jej prípravy/pripomienkovania. Ďalej materiál obsahuje informáciu o
pripravovanej účasti predsedu vlády SR R. Fica s podnikateľskou delegáciou na 4. stretnutí
predsedov vlád formátu CN+SVE v Pekingu v 4. kvartáli 2015 a sprievodnej bilaterálnej
návšteve ČĽR. Klub 500 navrhuje, aby k plánovanej návšteve bola podaná bližšia informácia,
zahŕňajúca aj informáciu o možnosti zapojenia sa do podnikateľskej misie. K Prílohe 2
(Inštitucionálne prvky spolupráce vo formáte 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou)
Klub 500 navrhol, aby RVPEI prijala informáciu o úlohách a službách sekretariátu spolupráce
ČĽR+SVE a úlohu národného koordinátora, ktorým je generálna riaditeľka sekcie
hospodárskej spolupráce MZV a EZ SR pani Ingrid Brocková.
Štátny tajomník MPRV SR Jozef Spevár požiadal o doplnenie prílohy č. 1 „Prehľad
aktivít rezortov a organizácií vo vzťahu k Číne“ o prijatie mimoriadneho a splnomocneného
VV ČĽR v SR Weifanga Pana a prijatie prezidenta European Federation of Chinese
Organizations (EFCO) štátnou tajomníčkou MPRV SR M. Lacko – Bartošovou. Ďalej na str.
9 a 12 požadoval zmenu a doplnenie textu o aktivity ŠVPS SR a doplnenie prílohy č. 3 o 10.
Fórum CN+SVE o poľnohospodárskom obchode a ekonomickej spolupráce.
Predseda Klubu 500 upozornil, že narušenie a zmrazenie vzťahov s ČĽR by mohlo
nasledovať po prijatí Dalajlámu našimi vrcholovými predstaviteľmi.
Predseda rady V. Hudák na záver navrhol, aby SARIO zorganizovalo seminár
s firmami, ktorí aktívne pôsobia v Číne. Predseda Klubu 500 prejavil ochotu a spoluprácu.
Spolupredseda rady M. Lajčák navrhol, aby sa seminár zorganizoval ešte pred oficiálnou
návštevou predsedu vlády SR R. Fica v Číne.
4. Ústna informácia ministra hospodárstva SR V. Hudáka o aktuálnom stave
rozpracovanosti materiálu k zahraničným zastúpeniam SARIO
Predseda rady oznámil, že už dlhšiu dobu sa vedú diskusie o otvorení zahraničných
zastúpení Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Tejto téme by sa malo
venovať nadchádzajúce zasadnutie Rady SARIO dňa 28.9.2015.
Predseda rady informoval, že Ministerstvo hospodárstva SR konzultovalo tému
zahraničných zastúpení s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pod
vedením rezortu hospodárstva rozpracovalo SARIO pilotné projekty dvoch zahraničných
zastúpení SARIO, konkrétne na Kube (s proexportným zameraním poskytovaných služieb)
a v Nemecku (s proinvestičným zameraním). Pri výbere krajín boli zohľadnené vecné
a geografické záujmy SR.
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Hlavným dôvodom, pri rozhodovaní o Kube, je jej aktuálna ekonomicko-politická
situácia, ktorá pre slovenských podnikateľov predstavuje jedinečnú príležitosť pre vstup na
tamojší trh, podieľanie sa na štátnych zákazkách či investovanie do projektov v energetike,
poľnohospodárstve a v priemysle. Nové príležitosti sa slovenským spoločnostiam ponúkajú aj
po úspešnej podnikateľskej misii na Kubu, ktorú SARIO organizovalo koncom augusta 2015
v spolupráci s Eximbankou, ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
a Veľvyslanectvom SR na Kube. Predseda rady informoval, že ide o príležitosti v oblasti
výstavby solárnych fotovoltických parkov, bioplynových staníc, staníc na spracovanie
biomasy, veterných parkov, dodávky špeciálnych riešení pre zavlažovanie a iné. Ďalším
dôvodom pre výber Kuby je skutočnosť, že úspešné pôsobenie na Kube si vyžaduje osobnú
prítomnosť zástupcov slovenských firiem a udržiavanie osobných kontaktov. V tejto
súvislosti predseda rady informoval o svojom presvedčení, že zahraničné zastúpenie SARIO
by zabezpečilo kontinuitu kontaktov a potrebnú administratívnu podporu smerom ku
kľúčovým aktérom a inštitúciám na Kube.
Kuba okrem toho môže slúžiť aj ako vstupná brána do združenia ALBA (ktoré tvoria
štáty ako: Venezuela, Bolívia, Ekvádor a ďalšie krajiny Strednej Ameriky a Karibiku), čo je
ďalšia pridaná hodnota zastúpenia SARIO v tejto lokalite.
Pokiaľ ide o Nemecko, predseda rady informoval, že voľba tejto krajiny súvisí
s evidovaným veľkým potenciálom pre expanzie etablovaných investorov a tiež pre prílev
nových investícií. Nemecko predstavuje vysoký exportný potenciál od automobilového
prostredia až po inovatívne, prémiové produkty. Okrem toho, Düsseldorf, ako sídlo
plánovaného zastúpenia SARIO, je sídlom mnohých veľkých japonských firiem, čo nám
otvára veľké možnosti pre spoluprácu s japonskými investormi. Ďalšie príležitosti otvára aj
proximita Nemecka k Holandsku.
Predseda rady informoval, že rozpracovaná koncepcia zahraničných zastúpení SARIO
rieši taktiež financovanie celého projektu. Jeho naštartovanie predpokladá pridelenie
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, postupne sa však do obchodného modelu bude
počítať aj s príspevkami z privátneho sektora. Predseda rady podotkol, že spomínaná
koncepcia je stále živým materiálom, t. j. pravidelne sa aktualizuje a informácia bude
predložená na schválenie aj na rokovanie Rady SARIO dňa 28. septembra 2015.
Spolupredseda rady, podpredseda vlády a minister ZVaEZ SR informoval, že je
dlhodobou snahou MZVaEZ SR presadiť integrovaný systémový prístup k budovaniu kapacít
SR v oblasti ekonomickej diplomacie, čo vyžaduje budovanie synergie medzi domácimi
inštitúciami s cieľom čo najefektívnejšie využiť limitované finančné (najmä disponibilné
fondy EÚ) a ľudské zdroje v zahraničí. Spolupredseda rady uvítal angažovanosť iných
rezortov a im podriadených inštitúcií mať zastúpenie v zahraničí systémovým spôsobom.
Ocenil systém pilotných príkladov, nakoľko čo sa v praxi osvedčí, v tom sa plánuje
pokračovať, samozrejme, s rešpektovaním jednotného riadenia zahraničnej služby (jasné
stanovenie kompetencií a komplementarita) a zabezpečením finančného krytia. PPV
a minister ZVaEZ SR navrhol ministrovi hospodárstva SR vytvoriť pracovnú skupinu na
nastavenie systémového prístupu vytvárania zastúpení v zahraničí s cieľom vyhodnotiť
existujúci systém a posilniť systém do budúcnosti.
Predseda Klubu 500 informoval o záujme Klubu 500 participovať a spolupracovať
v navrhnutej pracovnej skupine, ktorá sa bude týkať exportérov a importérov a žiadal stanoviť
termín prvého stretnutia.
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5. Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov v roku 2015
Predseda rady V. Hudák vyzval na uvedenie materiálu predkladateľa a spolupredsedu
rady M. Lajčáka. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
uviedol materiál „Zameranie ekonomickej diplomacie v bilaterálnych vzťahoch v roku 2015“,
v ktorom upriamil pozornosť na ekonometrickú analýzu komparatívnych výhod slovenských
výrobkov na zahraničných trhoch. Ambíciou materiálu bolo podľa PPV a ministra ZVaEZ SR
preskúmať exportný potenciál SR v jednotlivých teritóriách sveta. Ekonometrická analýza je
jednorazovou iniciatívou nášho rezortu s cieľom dať podnikateľskej sfére a ekonomickým
rezortom k dispozícii systémový nástroj na identifikáciu exportných príležitostí slovenských
výrobkov podľa jednotlivých krajín sveta. Túto metódu je možné ďalej rozvíjať, resp.
zdokonaľovať. Výsledky ekonometrickej analýzy budú verifikované prostredníctvom
zastupiteľských úradov, ktoré obdržali identifikované príležitosti pre export jednotlivých
komodít na preverenie v rámci úloh na rok 2015. Po preverení zastupiteľskými úradmi
v januári 2016 MZVaEZ SR spracuje informáciu o perspektívnych exportných komoditách
a poskytne ju členom Rady vlády SR na podporu exportu a investícií na ďalšie využitie. PPV
a minister ZVaEZ SR ponúkol predloženú analýzu členom RVPEI ako nástroj na
komunikáciu a do istej miery i oboznamovanie členskej základne RVPEI s možnosťami
exportného potenciálu Slovenska.
Generálny riaditeľ Exportno-importnej banky SR vyhodnotil predložený materiál ako
najlepší za celú existenciu Rady vlády SR na podporu exportu a investícií a vysoko ho ocenil.
Prodekan Ekonomickej univerzity R. Sivák ohodnotil materiál mimoriadne pozitívne,
a uvítal, že ekonomická diplomacia pri identifikácii potenciálnych exportných trhov
a produktov použila vedeckú metódu – ekonometrický model. Prodekan R. Sivák tiež
pozitívne ohodnotil, že model indikuje vysoký exportný potenciál SR na mimoeurópske trhy,
a tiež vysoký potenciál viacerých komodít, okrem vozidiel a strojov, čo vytvára predpoklady
na dosiahnutie obchodno-politických cieľov Stratégie VEV (teritoriálna a komoditná
diverzifikácia exportu). Aj keď výstupy ekonometrického modelu sa nedajú úplne
absolutizovať, pán prodekan je toho názoru, že model môže plniť dôležitú podpornú funkciu
pre rozhodovanie v tejto oblasti.
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
V zmysle nového konceptu vedenia rokovaní bol predsedom rady predložený návrh na
spoločné hlasovanie o záveroch nasledovných materiálov:
6.
Informácia o priebehu a výsledkoch 17. zasadnutia medzivládnej komisie
pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou a návrh
vykonávacieho protokolu z uvedeného zasadnutia
7.

Informácia o výsledkoch 5. zasadnutia Slovensko-flámskej komisie

8.

podpora investičných priorít v rámci Slovenského investičného holdingu

Všetky predložené materiály boli jednomyseľne schválené.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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8. Rôzne
a)

Sankcie medzi EÚ a Ruskom – aktuálny stav a dopady

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák
vzhľadom na to, že už uplynul vyše rok, čo členské krajiny EÚ odsúhlasili zavedenie
sankčných opatrení voči Ruskej federácii predložil aktuálnu informáciu o vplyve týchto
opatrení na Slovensko. V nadväznosti na politický vývoj v otázke sankcií bola predĺžená ich
účinnosť do 31. januára 2016 (prepojenie ich platnosti na vykonávanie Minských dohôd).
V reakcii na rozhodnutie členských krajín EÚ prijala ruská strana opatrenia na predĺženie
účinnosti recipročného ruského zákazu dovozu vybraných potravinárskych výrobkov do 5.
augusta 2016. Štatistika zahraničného obchodu SR-RU k máju 2015 poukazuje na
pokračovanie trendu poklesu exportu zo SR do Ruska v porovnaní s rovnakým obdobím roku
2014 o 35,7%. Samotné sankčné opatrenia EÚ voči RU a recipročné opatrenia
zo strany RU sa podieľajú na prepade SK vývozu 13 p.b. (vyjadrenie štatistík vzájomného
obchodu v RUB), zvyšok je možné pripísať vplyvu poklesu výmenného kurzu EUR/RUB
a ďalším faktorom.
Podľa EXIMBANKY SR sa nepodarilo úspešne zrealizovať viacero obchodných
prípadov na teritóriu Ruskej federácie, pričom za bankovú divíziu išlo o obchodné prípady v
hodnote cca. 25 mil. EUR a za poistnú divíziu v hodnote cca. 700 mil. EUR. Uzatvorenie,
alebo realizácia týchto obchodných prípadov boli negatívne ovplyvnené zavedením sankcií,
ich dopadom na kurz rubľa, poklesom záujmu ruských odberateľov o dodávky zo SR ako
člena EÚ, ale aj narušením dlhodobých obchodných vzťahov.
Podpredseda vlády a minister ZVaEZ SR konštatoval, že napriek prepadu exportu do
Ruska sa slovenským spoločnostiam (najmä v automobilovom priemysle) úspešne darilo
realizovať výpadky na iných trhoch. Dôkazom je vzrast celkového slovenského exportu
v roku 2014 o 0,97%. Ostatné pozitívne makroekonomické prognózy potvrdzujú, že súčasný
sankčný režim nepredstavuje z krátkodobého hľadiska pre slovenské hospodárstvo
zásadnejšie riziko. Pokles kurzu rubľa a znížená kúpyschopnosť ruského obyvateľstva
zapríčinili v roku 2014 aj 24,5%-ný pokles ruských turistov na Slovensku. Tento trend
pokračoval aj v prvom polroku 2015, kedy počet turistov poklesol o 37,6%. Podpredseda
vlády a minister ZVaEZ SR ďalej informoval, že predpokladaný vývoj v oblasti sankcií bude
závisieť predovšetkým od situácie na Ukrajine, ktorú neustále monitorujeme. Vyhodnoteniu
ich účinnosti sa budeme spoločne s európskymi partnermi venovať koncom roka 2015.
Predseda Klubu 500 spolu s predsedom AZZZ žiadali, aby predstavitelia SR na
decembrovom zasadnutí FAC v Bruseli oznámili stanovisko SR proti uvaleniu sankcií na
Rusko a nesúhlasili s ich ďalšou prolongáciu. Predseda klubu 500 informoval, že zatiaľ čo EÚ
uvalila sankcie na Rusko, obchod USA s Ruskom stúpa. Podľa predsedu Klubu 500 tak SR
prichádza o veľké zákazky a stupňuje sa problém s odbytovým trhom. Predseda AZZZ V.
Móric považuje sankcie za najnerozumnejšie rozhodnutie EÚ.
V rámci bodu „rôzne“ sa členovia Rady zaujímali o automobilový závod Jaguar Land
Rover. Predseda rady a minister hospodárstva SR informoval, že automobilka podpísala so
SR „Letter of Intent“ (taktiež s Mexikom a USA). SR je momentálne v štádiu podpísania
investičnej zmluvy. Predseda Klubu 500 pripomenul, aby sa pri podpísaní zmluvy venovala
náležitá pozornosť subdodávateľom. Generálny riaditeľ SARIO R. Šimončič oznámil, že
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SARIO koordinuje prípravu
automobilového priemyslu.

ohľadom

subdodávateľov

v

spolupráci

so

Zväzom

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predseda rady ukončil 3. zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií v roku
2015.

Miroslav Lajčák
podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

Vazil Hudák
minister hospodárstva SR

10

