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František BERNADIČ, Katarína VACHÁLKOVÁ: 105. Konferencia DGINS 2019

Informácia/Information
105. KONFERENCIA DGINS 2019
105th DGINS CONFERENCE 2019
V dňoch 9. a 10. októbra 2019 sa na Slovensku po prvýkrát uskutočnila odborná
konferencia predsedov národných štatistických inštitúcií (DGINS), ktorú zorganizoval
Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom. Konferencie DGINS sa každoročne
konajú v inom členskom štáte EÚ s cieľom vytvoriť platformu na diskusie o otázkach
týkajúcich sa budúceho smerovania Európskeho štatistického systému a jeho
ďalšieho rozvoja najmä v súvislosti s potrebami užívateľov štatistík. Viac ako
stodvadsať najvyšších predstaviteľov európskych štatistických úradov a odborníkov
pre oblasť štatistiky z iných medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií
diskutovalo v Bratislave na tému „The statistical implications of globalization“.

Zdroj: ŠÚ SR

Na úvod vystúpil predseda ŠÚ SR A. Ballek. Vo svojom prejave zdôraznil, že pre
konzistenciu ekonomickej štatistiky je meranie ekonomickej globalizácie veľkou
výzvou a vyjadril presvedčenie, že konferencia je príležitosťou na zdieľanie národných
a medzinárodných skúseností, ako tejto výzve čeliť. Predsedníčka Eurostatu
M. Kotzeva uviedla, že úspešní budeme iba vtedy, ak budeme čeliť tejto výzve
spoločne. Nasledovala prednáška čestného hosťa guvernéra NBS P. Kažimíra.
Úvodnú prezentáciu, zameranú na pokrok dosiahnutý v meraní ekonomickej
globalizácie, predniesli zástupcovia Eurostatu J. Verrinder a S. Limpach.
Odborná časť konferencie prebiehala vo forme prezentácií a diskusií a bola
rozdelená do troch sekcií. Prvá sekcia bola zameraná na pohľad užívateľov a ich
očakávania, najmä v kontexte disponibility relevantných informácií o globalizácii na
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ekonomické analýzy. V rámci nej vystúpili so svojimi príspevkami S. Zeugner
z Európskej komisie, ekonomický analytik V. Vaňo a D. Blanchet z francúzskeho
štatistického úradu.
Druhá sekcia sa zameriavala na meranie výstupov nadnárodných podnikov
v konzistencii s potrebami užívateľov. Tému spolupráce medzi ŠÚ SR a nadnárodným
podnikom US Steel Košice, ako aj dopady globalizácie na malé a stredné podniky
v oceliarskom priemysle prezentovali V. Toroková zo ŠÚ SR a A. Zemančík z US Steel
Košice. Nasledovali dve prednášky zamerané na systematický prístup k malým
a stredným podnikom v podaní zástupcov talianskeho a holandského štatistického
úradu, G. Oneta a B. Kroeseho.
Tretia sekcia sa týkala merania medzinárodných tokov, opäť v kontexte potrieb
užívateľov. V úvodnej prednáške hovorila A. Ridzoňová zo ŠÚ SR o asymetriách
v medzinárodnom obchode s tovarmi a zároveň poukázala na problémy, ktoré súvisia
s konceptmi ekonomického vlastníctva (používaného v systéme národných účtov)
a cezhraničného obchodného styku (používaného v štatistike zahraničného obchodu).
O tendenciách riešenia asymetrií prednášala aj zástupkyňa ECB C. Willeke. Príspevok
C. Neves z portugalského štatistického úradu bol zameraný na očakávania
obchodných partnerov v exporte.
V záverečnej časti konferencie sa konala panelová diskusia pod vedením
predsedníčky Eurostatu, M. Kotzevy. Účastníci sa v diskusii zamerali na hľadanie
spôsobov, ktorými je možné splniť požiadavky užívateľov kladené na meranie vplyvu
globalizácie na jednotlivé európske ekonomiky prostredníctvom koordinovaného
štatistického prístupu k ekonomickej globalizácii v rámci Európskeho štatistického
systému.
Konkrétnym výstupom konferencie sú Bratislavské závery (Bratislava Conclusions),
ktoré sú zhrnutím všetkých podnetných myšlienok, ktoré na konferencii odzneli.
V Bratislavských záveroch sa jednoznačne poukazuje na tlak na európske a národné
štatistické systémy, ktorý vyplýva z nových požiadaviek užívateľov súvisiacich
s následkami globalizácie. Vývoj adekvátnych nástrojov na vysokokvalitné meranie
dopadu globalizácie na štatistické ukazovatele, zosilnenie úsilia na riešenie asymetrií
a výmena mikroúdajov sú v zmysle Bratislavských záverov nevyhnutné pre zlepšenie
konzistencie a zvýšenie kvality údajov.
Podrobnejšie pozri na: https://www.dgins2019.sk/bratislava-conclusions.
Konferenciu sprevádzal spoločenský program – hostia absolvovali komentovanú
prehliadku Bratislavy, zabavili sa na recepcii v sprievode ľudovej hudby a zúčastnili sa
na slávnostnej večeri.
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