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INFORMÁCIE

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť

 Dňa 20. septembra 2011 sa v priestoroch Ekono-
mickej univerzity v Bratislave uskutočnila konferencia 
s názvom „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: 
Spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť“. Or-
ganizátormi konferencie boli Ekonomická uni-
verzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) 
a Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej 
len „EÚ SAV“), ktorých pracovníci sa podieľali na 
vydaní rovnomennej publikácie. V rámci konferencie 
vystúpili so svojimi príspevkami pred plným au-
ditóriom vybraní autori z EÚ SAV, ale i recenzenti 
publikácie z EU v Bratislave. Medzi účastníkmi kon-
ferencie boli nielen uznávaní vedeckí pracovníci 
z oboch inštitúcií, ale i zástupcovia iných slovenských 
univerzít, predstavitelia ďalších významných inštitúcií, 
napríklad Národnej rady Slovenskej republiky, Slo-
venskej inovačnej a energetickej agentúry, Národnej 
agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, 
Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky 
a ďalších. Príspevky na aktuálne témy si prišli vypočuť 
i mnohí študenti doktorandského štúdia na EU v Bratis-
lave.
 Účastníkov privítali a konferenciu slávnostne otvo-
rili Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU 
v Bratislave, a prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ 
EÚ SAV. Následne doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, 
PhD., vedúci autorského kolektívu, v krátkosti predsta-
vil jednotlivých autorov i prezentovanú publikáciu, kto-
rú si mohli účastníci zakúpiť priamo na konferencii.
 Konferencia pokračovala vystúpeniami jednotli-
vých vedeckých pracovníkov. Ako prvý vystúpil 
doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., z EÚ SAV, 
s príspevkom na tému Vývoj globálneho outputu 

a obchodu. Po ňom nasledovala Ing. Tatiana Bujňáková, 
PhD. (EÚ SAV), s témou Globálny a regionálny vývoj 
nezamestnanosti, ktorá informovala, že najväčší po-
diel na prírastku nezamestnanosti mali v poslednom 
období vyspelé ekonomiky. Ako tretí v poradí vystúpil 
recenzent predstavenej publikácie prof. Ing. Peter Ba-
láž, PhD. (EU v Bratislave), ktorý sa venoval téme 
Energetika ako fenomén konkurencieschopnosti a je-
ho vplyv na globalizáciu svetového hospodárstva. 
Ďalší recenzent prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. (EU 
v Bratislave), prezentoval príspevok Formovanie zna-
lostnej ekonomiky v EÚ v pokrízovom období. Na 
konferencii vystúpil aj hosť prof. Ing. Peter Staněk, 
CSc. (EÚ SAV), s témou Rôzne úvahy o prijatých 
protikrízových opatreniach a ich dôsledkoch. Posled-
ným prezentujúcim bol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. 
(EÚ SAV), s príspevkom nazvaným Teoretické úvahy 
o úlohe štátu v ekonomike. 
 Medzi kľúčové závery konferencie môžeme zaradiť 
tvrdenie, že turbulentný vývoj svetovej ekonomiky bol 
v posledných rokoch okrem iného výsledkom hetero-
génnych a nesynchronizovaných hospodárskych politík 
v období pokračujúcej nerovnováhy a že zásadné zme-
ny fungovania eurozóny sa stávajú nevyhnutným, no nie 
postačujúcim predpokladom jej prežitia. Prezentova-
né príspevky nadväzovali na predstavenú publikáciu 
a účastníkom priniesli výber relevantných poznatkov 
o najnovších trendoch a nových javoch svetovej eko-
nomiky, ale aj o reakciách na nové výzvy pre ekono-
mickú vedu. 
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