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OBVLADOVANJE MAKROEKONOMSKIH NERAVNOTEŽIJ 

Mednarodna konferenca 

19. junij 2012, Ljubljana, Hotel Slon 

Ob pove�anem javnem zadolževanju v zaostrenih razmerah na finan�nih trgih je v 
ospredje ukrepov ekonomske politike v EU in Sloveniji stopila srednjero�na fiskalna 
konsolidacija. Ob tem izziv ekonomske politike postaja oblikovanje ukrepov, ki bodo 
tudi v obdobju fiskalne konsolidacije u�inkoviti pri razreševanju problemov trga dela in 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020. 

Priložnost za diskusijo o omenjeni problematiki na Uradu RS za makroekonomske 
analize in razvoj v sodelovanju z Evropsko komisijo, Predstavništvom v Sloveniji, 
ponujamo na enodnevni konferenci z mednarodno udeležbo.  

Konferenca je razdeljena na dva tematska sklopa:  

(i) možne poti konsolidacije javnih financ v zaostrenih razmerah na finan�nih trgih ter 
gibanja v slovenskem finan�nem sistemu s poudarkom na kreditni aktivnosti bank in 
zadolženosti slovenskega gospodarstva;  

(ii) oblikovanje ukrepov za spodbujanje zaposlovanja s poudarkom na mladih in 
zmanjšanje segmentacije trga dela.   

Sklepni del konference je namenjen okrogli mizi. 
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PROGRAM: OBVLADOVANJE MAKROEKONOMSKIH NERAVNOTEŽIJ 

08:30–09:00  Registracija in sprejem udeležencev 
09:00–09:15  Otvoritveni nagovor 

Boštjan Vasle (direktor UMAR) 
 Nataša Goršek Mencin (vodja Predstavništva Evropske 

komisije v Sloveniji)  

09:15–11:00 Poti konsolidacije javnih financ in gibanja v slovenskem 
finan�nem sistemu  
Maja Bednaš in Marjan Hafner (UMAR) 
Mitja Košmrl (Evropska komisija)  
(državni sekretar na Ministrstvu za finance) 
Vincent Labhard (Evropska centralna banka) 
Rafal Kierzenkowski  (OECD) 

   Razprava 
 
11:00–11:20  Odmor 

11:20–13:00 Ukrepi za spodbujanje zaposlovanja in zmanjšanje 
segmentacije trga dela  
Alenka Kajzer (UMAR) 
Klara Stovicek (Evropska komisija) 
Peter Poga�ar (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)  
Milan Vodopivec (Fakulteta za management in Mednarodna 
fakulteta za družbene in poslovne študije) 
Baudouin Regout (BEPA, Evropska komisija)  

   Razprava    
 
13:00–14:30  Odmor za kosilo 
 
14:30–16:00  Okrogla miza; vodi Urška Jereb Brankovi�  

Janez Šušterši� (minister za finance) 
Andrej Vizjak (minister za delo, družino in socialne zadeve) 
Istvan P. Szekely (Evropska komisija) 

   Marko Kranjec (guverner Banke Slovenije)  
   Peter Groznik (Ekonomska fakulteta)  

Miro Smrekar (direktor Adecco Slovenija) 
Boštjan Vasle (direktor UMAR) 
 

 
 
 

    
 

                                 


