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Slovenská ekonomická spoločnosť zorganizovala v dňoch 18. – 19. decembra 2020 virtuálnu výročnú
konferenciu Slovak Economic Association Meeting 2020.
Hlavným prednášajúcim bol Klaus Prettner z Viedenskej ekonomickej univerzity. Vo svojej prednáške
„Robots, Reshoring, and the Lot of Low-Skilled Workers“ ukázal, ako rast produktivity priemyselných robotov
a zvyšovanie ich počtu vedie k roztváraniu nožníc medzi príjmami vysoko a nízko-kvalifikovaných pracovníkov
– kým pre prvú skupinu sú priemyselné roboty komplementom, pre druhú sú substitútom. Návrat produkcie
z krajín s lacnou pracovnou silou naspäť do rozvinutých krajín nezvyšuje zamestnanosť, či mzdy nízkokvalifikovaných pracovníkov, ale zvyšuje robotizáciu a potrebu kvalifikovanej pracovnej sily.
Počas konferencie bolo prezentovaných 44 vedeckých štúdií. „Virtuálna konferencia je v prostredí
konkurencie iných podujatí z celého sveta oveľa náročnejšia na kvalitu. Zároveň je ťažšie viesť neformálnu
diskusiu s partnermi. Napriek tomu prilákala naša konferencia vyše 65 účastníkov z celého sveta“, uviedol
predseda spoločnosti Martin Šuster.
Počas konferencie udelila SEA Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok
prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie najviac zaujal článok Tomáša Jagelku z Univerzity v
Bonne „Are Economists’ Preferences Psychologists’ Personality Traits? A Structural Approach“.
Pri príležitosti konferencie udelila Spoločnosť po druhýkrát Cenu Martina Filka. Laureátom sa stal Brian Fabo,
senior researcher v Národnej banke Slovenska, externe pôsobí tiež na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce. Pred nástupom do
NBS Brian Fabo študoval na univerzite v Tilburgu, kde získal doktorát z ekonómie v roku 2017. Cenu Martina
Filka udeľuje Slovenska ekonomická spoločnosť slovákom alebo osobnostiam s pobytom na území Slovenskej
republiky do 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos pre rozvoj hospodárskej
politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj popularizáciu ekonómie. Cena bola
po prvýkrát udelená v roku 2018 a je udeľovaná s dvojročnou periodicitou. V porote tento rok sedeli Asena
Filková, Ľudovít Ódor a Martin Šuster.
Konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti sa zakončila panelovou diskusiou o potrebe ekonomických
reforiem a o využití prostriedkov z Fondu obnovy EÚ. Panelovú diskusiu viedli Miriama Letovanec, bývalá
riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády, Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky na
Ministerstve životného prostredia a Andrej Svorenčík, externý poradca Inštitútu kultúrnej politiky na Ministerstve
kultúry. Diskusiu moderoval Jan Fidrmuc, externý poradca Inštitútu pre stratégie a analýzy na Úrade vlády.
Témy, ktoré v diskusii rezonovali, zahŕňali riziko, že slovenská ekonomika zapadne do pasce stredného príjmu,
ekonomické a sociálne rozdiely medzi regiónmi Slovenska, potenciálny príspevok cestnej a železničnej
infraštruktúry k vyrovnávaniu týchto rozdielov, environmentálne politiky a príspevok Slovenska k odvráteniu
globálneho otepľovania, budúcnosť slovenských vysokých škôl a odliv mozgov, rozmach plagiátorstva medzi
absolventmi slovenských vysokých škôl, vrátane predstaviteľov dnešných politických elít, a udržateľnosť
verejných financií Slovenska.
Počas konferencie sa konalo aj valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Za nového predsedu
Spoločnosti bol zvolený doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
Viac informácií a program konferencie:
https://slovakecon.sk/seam2020/program.html

Vedecký výbor konferencie SEAM 2020: Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita), Jan Fidrmuc (Université
de Lille), Zuzana Fungáčová (Bank of Finland), Jana Péliová (Ekonomická univerzita), Martin Šuster (Národná
banka Slovenska), Marcela Veselková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny), Tomáš Výrost
(Ekonomická univerzita).
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to občianske
združenie, ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických vedách.
Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých ekonomických
talentov. Slovenská ekonomická spoločnosť zastupuje Slovensko v Medzinárodnej ekonomickej spoločnosti
(IEA).
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