Ekonomický ústav SAV
v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
pri príležitosti 60. výročia založenia EÚ SAV

KRÍZOVÁ A POKRÍZOVÁ ADAPTÁCIA –
NOVÉ VÝZVY PRE EKONOMICKÚ VEDU
Záštitu nad konferenciou
prevzal minister školstva Dušan Čaplovič

Smolenice, 4. – 5. septembra 2013

Tematické zameranie konferencie
Globálna kríza už šiesty rok prináša nové metamorfózy svojich
prejavov, ktoré odhaľujú mnohorozmernosť jej príčinných súvislostí.
Ďalekosiahly a v mnohom bezprecedentný vplyv na reálnu ekonomiku,
sociálnu sféru a priamo, či nepriamo na všetky stránky života, ako aj
značná neúčinnosť a bezmocnosť krízových a pokrízových adaptačných
procesov zároveň spochybňujú paradigmu hlavných prúdov ekonomickej teórie. Narastajúca ostrosť problémov si vynucuje posun uvažovania politiky do oblasti „včera“ ešte „nepredstaviteľného“ a pred
ekonomickú vedu stavia naliehavé výzvy obsahovej a metodologickej
inovácie, ktorá bude schopná vytvárať novú teoretickú fundáciu pre
účinnú krízovú a pokrízovú adaptáciu.
Cieľom konferencie je v tomto zmysle prispieť k identifikácii najvýznamnejších problémových oblastí na úrovni fungovania globalizovanej svetovej ekonomiky, na úrovni integračného procesu EÚ a na
úrovni malého štátu (ako napríklad SR), ktoré vyžadujú zásadné zreálnenie, kritické prehodnotenie doterajších a formovanie nových prístupov. Nevyhnutným predpokladom je nezaujatá, otvorená a vecne
argumentovaná diskusia. Veríme, že pripravovaná konferencia pre
takúto diskusiu vytvorí vhodný priestor.

Program konferencie
4. 9. 2013 (streda)
08.30 – 09.30 Prezentácia účastníkov
09.30 – 10.00 Slávnostné otvorenie
Príhovor ministra školstva SR
Príhovor predsedu SAV
10.00 – 11.20 I. tematický blok
Reálny charakter globálnej krízy a nároky na krízové
a pokrízové adaptačné procesy
11.20 – 11.40 Prestávka
11.40 – 13.00 Diskusia
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 16.00 II. tematický blok
Príčinné súvislosti krízy EÚ a eurozóny a
nároky na jej prekonávanie
16.00 – 17.30 Diskusia
18.30
Spoločenský večer
5. 9. 2013 (štvrtok)
09.30 – 11.00 III. tematický blok
Malá slovenská ekonomika v súradniciach globálnych
a integračných krízových procesov – nároky na stratégiu
adaptácie
11.00 – 11.20 Prestávka
11.20 – 13.00 Diskusia
13.00
Obed

Hlavné referáty aj vystúpenia v diskusii budú publikované v recenzovanom
zborníku.
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
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