História 10 rokov činnosti Inštitútu hospodárskej politiky je úspešným základom pre
nové výzvy
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V týchto dňoch si Inštitút hospodárskej politiky, n.o. pripomína 10. výročie svojho vzniku. Práve
v tomto čase, avšak v roku 2009 sme so svojimi kolegami začali pripravovať prvé projekty, ktoré
odštartovali činnosť IHP začiatkom nasledujúceho roku. Vstúpili sme na pôdu, kde už boli etablované
ekonomické think-tanky, ktoré mali svoje finančné zázemie. My sme sa rozhodli ísť cestou financovania
činnosti len z projektov a zo zakladateľských zdrojov, pretože chceli sme byť absolútne nezávislí, čo sa
nám aj podarilo.
Svoju činnosť sme odštartovali analýzou odmeňovania vo verejnej správe aj s návrhmi na jeho
optimalizáciu. Odhalili sme tzv. „mŕtve duše“ v počte vykazovaných pracovných miest a vyvolali sme
verejnú diskusiu k tejto téme, ktorú sprevádzali vyhýbavé reakcie zodpovedných ministerstiev. Viaceré
naše odporúčania ministerstvá uskutočnili.
Hneď v prvom roku praktického začatia činnosti IHP sme usporiadali medzinárodnú
konferenciu na vtedy aktuálnu tému o vytvorení a činnosti Európskeho dohľadu nad poisťovníctvom
za účasti prezidenta tohto európskeho orgánu a predstaviteľov EK a OECD.
Pokračovali sme ďalej analýzou čerpania EÚ fondov a opäť sme predložili návrh na vylepšenie
s názvom: „Desatoro ako čerpať EÚ fondy efektívnejšie“. Vtedy sme navrhovali centralizovať túto
agendu, ktorá napokon našla v istej podobe uplatnenie aj dnes.
Dosť veľkú búrku vyvolal náš ďalší projekt, ktorým na základe vykonanej analýzy sme
navrhovali zlúčenie niektorých regulačných úradov v oblasti sieťových odvetví, či poštových služieb.
Dnes bývalý Telekomunikačný úrad a Poštový úrad majú jednu strechu.
V našej doterajšej histórii sme mali aj dlhodobé projekty, a to v oblasti vzdelávania
a dôchodkového systému. Venovali sme sa problematike prepájania trhu práce s vysokoškolským
vzdelávaním. Pripravili sme viaceré analýzy a publikácie a tiež brainstormingy a konferencie. V oblasti
dôchodkovej reformy sme odporúčali konkrétne riešenie pre zlepšenie systému, pričom viaceré z nich
sú dnes zakotvené v legislatíve.
Významnou mierou sa venujeme spoločným témam EÚ, preto sme niekoľko rokov boli
organizátorom projektu Zastúpenia EK na Slovensku s názvom „Cafe Európa“. V rámci neho sme po
celom Slovensku organizovali diskusné podujatia na témy, ktoré formujú EÚ a Slovensko v nej.
Išli sme aj do medzinárodných projektov, konkrétne v oblasti cestovného ruchu sme
uskutočnili projekt pomocou Visegrádskeho fondu v spolupráci s našimi partnermi v rámci V4
a Svetovou organizáciou cestovného ruchu so sídlom v Madride. Bol to projekt o využívaní
stredoeurópskeho potenciálu pre príjazdový cestovný ruch zo vzdialených krajín sveta. Okrem toho
sme usporiadali veľkú medzinárodnú konferenciu o riešení dôsledkov finančnej a ekonomickej krízy
pre Zastúpenie EK v Bratislave za účasti zástupcov EK, OECD, vlády SR, priemyslu a akademickej sféry
na Slovensku i v zahraničía

Venovali sme sa tiež jednotlivým odvetvovým politikám a problematikám, konkrétne
problematike financovania bývania, daňovej oblasti, regionálnemu rozvoju.
V týchto dňoch pracujeme na dvoch projektoch. Prvým z nich je činnosť pre International
Budget Partnership so sídlom vo Washingtone. V rámci tohto projektu sa stalo IHP lokálnym
výskumným partnerom tejto medzinárodnej organizácie a venujeme sa hodnoteniu transparentnosti
a participatívnosti slovenského rozpočtu.
Druhým projektom je projekt: „Informovanosť a participácie občanov v oblasti verejných
financií na úrovni územnej samosprávy“. V rámci tohto projektu, ktorý je spolufinancovaný
z Operačného programu Efektívna verejná správa je pomáhať trom vyšším územným celkom a 15
obciam a mestám v skvalitňovaní programového rozpočtovania a prepájania so strategickým
plánovaním a zvyšovať pritom informovanosť obyvateľov o tomto procese a zapájať ich do
jednotlivých procesov.
V ďalšom období máme pred sebou ešte náročnejšie ciele. Chceme sa ešte viac presadiť na
medzinárodnej úrovni a pôsobiť významne v oblasti tvorby a prípravy stratégií smart cities. Chceme
tiež byť aktívni v oblasti finančného a rozpočtového vzdelávania, ako aj v oblasti cezhraničnej
spolupráce s našimi partnermi. Za tých 10 rokov činnosti IHP chcem poďakovať všetkým mojim
kolegom, či už bývalým, ktorí si našli svoje miesto v rámci EK alebo na slovenských ministerstvách.
Ďakujem tiež našim partnerom, ktorí nám pomáhali vdýchnuť projektom život a ďakujem aj všetkým
tým, ktorí sledovali a sledujú našu činnosť a médiám, ktoré svojou prácou pomáhali tomu, aby sa naše
projekty stali verejne známymi. Budem sa tešiť na prehlbovanie vzťahov so všetkými aktérmi našej
činnosti aj dnes aj v budúcnosti.

