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VEC: Stanovisko k Výročnej správe o činnosti VÚEPP za rok 2008

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava zabezpečoval
v roku 2008 úlohu výskumu a vývoja „Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR“ a 13 úloh odbornej pomoci v rámci kontraktu medzi MP
SR a VÚEPP, tak ako je to charakterizované v 3. časti výročnej správy.
Z poslania ústavu a výsledkov vedecko-výskumnej a ďalšej činnosti vyplýva, že ústav má
celospoločenský význam, najmä čo sa týka vytvárania vedeckých základov pre národnú
poľnohospodársku politiku, vypracovávania analýz a odporučení pre verejnú správu.
V rámci odbornej pomoci zabezpečoval ústav pre MP SR okrem iného nasledovné ťažiskové úlohy:
- Analýza hospodárskeho vývoja a postavenia poľnohospodárstva v národnom hospodárstve (Zelená správa)
- Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva
- Vplyv možných zmien v systéme mliečnych kvót v rámci spoločnej organizácie trhu
na trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v SR
- Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR
v roku 2008
- Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva na úrovni odvetvia, regiónov a
samosprávnych krajov
- Komoditné situačné a výhľadové správy
- Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
- Hospodárske výsledky sektora ovocia a zeleniny vrátane hlavných trendov, analýza
silných a slabých stránok sektora z hľadiska konkurencieschopnosti, potenciál rozvoja
organizácií výrobcov.
Plnenie úloh v roku 2008 zabezpečoval ústav v dohodnutých termínoch a na kvalitnej
úrovni. K jeho odbornej činnosti rezort nemal výhrady. K predloženej výročnej správe neuplatňujeme pripomienky a odporúčame ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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