Jún plný ekonomických tém
Tlačová správa
Bratislava 1. 6. 2012
Nadácia Tatra banky prináša až 4 ekonomické podujatia, ktoré zaujmú aj najnáročnejších
poslucháčov: Nobelista Christopher Sims, nemecký profesor ekonómie Roland Vaubel a ďalší
odborníci z Reformného fóra či Konferencie ekonómov.
4. jún 2012

Reformné fórum: Súboj s deficitom: Dane vs. úspory
Austria Trend Hotel, Bratislava

5. jún 2012

Christopher Sims, držiteľ nobelovej ceny za ekonómiu: Súčasná makroekonómia
vs. realita.
Livestream: www.nadaciatatrabanka.sk, 17.00 hod.

7. – 9. jún 2012

Konferencia ekonómov: Bratislava Economic Meeting 2012
Austria Trend Hotel, Bratislava

11 a 12. jún 2012

Roland Vaubel, profesor ekonómie, Mannheim Univesität (Nemecko): Prečo by
Európa nemala byť centralizovaná
Bratislava: 11. 6., Crowne Plaza, sála London
Banská Bystrica: 12. 6., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam:
Reformné fórum: Súboj s deficitom: dane vs. úspory
Nadácia Tatra banky v spolupráci s Konzervatívnym inštitútom a mediálnymi partnermi týždenníkmi
Trend a .týždeň pozýva v rámci série Bratislava Open Lectures na odborné ekonomické fórum na tému
verejných financií.
Termín:
Miesto konania:
Registrácia:

Program
14.00 - 14. 30 hod.
14.30 - 14.40 hod.
14.40 – 16.10 hod.

4. júna 2012
Austria Trend Hotel, Bratislava
záujem o účasť na seminári, prosím, potvrďte najneskôr do piatku - 1. júna 2012
do 12.00 hod. V prípade záujmu o účasť je potrebné vyplniť registračný formulár,
zaslať ho na conservative@institut.sk a zaplatiť registračný poplatok 69 €.

Registrácia, uvítacia káva
Otvorenie Reformného fóra
1. PANEL A DISKUSIA: Možnosti konsolidácie verejných financií a ich dôsledky na
podnikateľské prostredie a obyvateľov
16.10 – 16.25 hod. Prestávka s občerstvením
16.25 – 17.55 hod. 2. PANEL A DISKUSIA: Čo znamená a prináša osobitné zdaňovanie finančných
inštitúcií a finančného sektora?
17.55 – 18.00 hod. Záver
18.00 – 20.00 hod. Recepcia

Christopher Sims: Súčasná makroekonómia vs. realita
Prednášku najčerstvejšieho nositeľa Ceny za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, tzv.
Nobelovej ceny za ekonómiu, si môžete exkluzívne pozrieť v priamom prenose z Prahy na webe
Nadácie Tatra banky.
Termín:
Miesto konania:

5. júna 2012, 17.00 hod.
livestream: www.nadaciatatrabanky.sk

Christopher Sims je profesor ekonómie a bankovníctva na
Princetonskej univerzite. Bol jedným z hlavných propagátorov
vektorovej autoregresie v empirickej makroekonómii. Taktiež
významne napomáhal rozvoju fiškálnej teórie cenovej hladiny a
teórie racionálnej nepozornosti. Profesor Sims sa narodil 21.
októbra 1942 vo Washingtone. Doktorát z ekonómie získal v roku
1968 na Harvardovej univerzite, kde neskôr aj pôsobil. Prednášal
ekonómiu na univerzitách Harvard, Minnesota, Yale. Od roku 1999
pôsobí na univerzite v Princentone. V roku 2012 bol zvolený za
prezidenta Americkej ekonomickej asociácie. Nobelovu cenu získal
v roku 2011 spolu so svojím krajanom Thomasom Sargentom.
Prestížnu cenu dostali za empirický výskum príčin a následkov v
makroekonómii.
Konferencia ekonómov: BRATISLAVA ECONOMIC MEETING 2012
Nadácia Tatra banky v spolupráci s Virtual Scientific Laboratories pozýva na odbornú vedeckú
Konferenciu ekonómov. Konferencie sa zúčastní 50 - 70 ekonomických špičiek z Čiech a Slovenska,
ktorí dlhodobo pôsobia na zahraničných univerzitách. Počas konferencie odznie niekoľko špičkových
teoretických prednášok. Celé podujatie sleduje cieľ prinášať nové poznatky, podporovať ekonomickú
vedu a na Slovensku rozprúdiť odbornú diskusiu.
Termín:
Miesto konania:

7. - 9. júna 2012
Austria Trend Hotel, Bratislava

Keynotom konferencie je profesor Jean-Robert Tyran, riaditeľ Vienna Center for Experimental
Economics, ktorý prednesie prednášku na tému poskytovania verejných statkov a voľby sankčných
mechanizmov. V programe konferencie sa nachádzajú zaujímavé prednášky o trhu práce (prednášajúci
Martin Kahanec, Martin Guzi a Lucia Kureková, ktorá bude prezentovať studiu napísanú spoločne s
Miroslavom Beblavým, toho času poslancom SNR), politickej ekonómii (Ján Fidrmuc a Marek Hlaváč –
nádejný slovenský doktorand študujúci na Harvarde) a experimentálnej a behaviorálnej ekonómii (Pavlo
Blavatskyy, Anna Gunnthorsdottir, Radovan Vadovič). Z experimentálnych ekonómov je najznámejší
Andreas Ortmann, profesor na University of New South Wales v Sydney. Silné zastúpenie bude z
výskumného oddelenia NBS (Matúš Senaj a Tibor Lalinsky). Zaujímavá bude tiež historická prednáška
Júliusa Horvátha o živote a diele Imricha Karvaša, prvého guvernéra Slovenskej národnej banky.
Predbežný program:
7.6.
18.00 – 20.00
8.6.
8.30 – 18.00
9.6.
8.30 – 12.00

registrácia hostí, resp. ráno 8. 6. o 8.00 v Austria Trend Hotel
odborný program, 19.00 – večera, prednáška p. Tyrana o 13.00 hod.
odborný program

Roland Vaubel: Prečo by Európa nemala byť centralizovaná
Nadácia Tatra banky podporila aj príchod profesora Vaubela v rámci svojho programu
Osobnosti osobne a jeho prednášku prináša v spolupráci s Konzervatívnym inštitútom
M.R. Štefánika.
Bratislava:
Banská Bystrica:

11. 6., Crowne Plaza, sála London
12. 6., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Roland Vaubel je je profesor ekonómie na Universität Mannheim (Nemecko). Absolvoval filozofiu,
politológiu a ekonómiu na University of Oxford, v štúdiu pokračoval na Columbia University v New Yorku
a doktorát získal na University of Kiel v Nemecku. Pôsobí ako profesor ekonómie na Erasmus University
v Rotterdame a hosťujúci profesor medzinárodnej ekonómie na University of Chicago (Graduate School
of Business). Vo svojej akademickej a publikačnej činnosti sa zameriava najmä na otázky európskej
ekonomickej integrácie, (inštitucionálnej) konkurencie, eura a menových systémov.
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