PRODUKTIVNOST
IZZIV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
Razprava z domačimi in tujimi strokovnjaki:
sreda,14. junij 2017, Ljubljana (Hotel Union)
Na kakšne načine lahko Slovenija zmanjša zaostanek v produktivnosti za razvitejšimi državami?
Kako se giblje produktivnost glede na velikost in lastništvo podjetij?
Se majhne države srečujejo z večjimi ovirami na področju večanja produktivnosti?
Kakšno vlogo pri spodbujanju produktivnosti ima ekonomska politika?
To je nekaj vprašanj, na katera bomo odgovore iskali na mednarodni konferenci Produktivnost –
izziv slovenskega gospodarstva. O njih bodo poleg Aleša Delakorde, predstavnika UMAR,
razpravljali Polona Domadenik (Ekonomska fakulteta v Ljubljani), ki je naredila študijo na
temo produktivnosti za Evropsko komisijo, Uroš Rosa, direktor podjetja Akrapovič, John
Maher (Svet za konkurenčnost, Irska), Peter Gal (OECD) in Robert Stehrer (Dunajski inštitut za
ekonomska raziskovanja).

PROGRAM:
8:30–9:00

Registracija in sprejem

9:00–9:15

Uvodni nagovor: Zoran Stančič, vodja Predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji, in Boštjan Vasle, direktor,
Urad za makroekonomske analize in razvoj

9:15–9:35

Uvodna predstavitev
Boštjan Vasle, UMAR: Ključni izzivi slovenskega gospodarstva –
fiskalna politika in produktivnost

9:35–11:15

Razprava: Produktivnost – izziv slovenskega gospodarstva
Sodelujoči:
Aleš Delakorda, UMAR
Polona Domadenik, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
Uroš Rosa, direktor podjetja Akrapovič
Peter Gal, OECD
Robert Stehrer, Dunajski inštitut za ekonomska raziskovanja
John Maher, Svet za konkurenčnost, Irska

11:15–11:30

Povzetek ključnih ugotovitev

Vabljeni tudi k aktivni razpravi na Twitterju: #sloizzivi.

SODELUJOČI:
Boštjan Vasle, direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani, leta 1997 pa na Central European University v Budimpešti magistriral s področja denarne politike. Po krajšem
službovanju na Ministrstvu za finance se je kot analitik zaposlil na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, kjer je
leta 2007 prevzel njegovo vodenje.

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Evropski komisiji se je pridružil leta 2004 kot namestnik
generalnega direktorja Generalnega direktorata za raziskave. Od leta 2009 je opravljal enako funkcijo v Generalnem
direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo. Med letoma 2000 in 2004 je bil državni sekretar za znanost
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS. Pred tem je delal kot namestnik direktorja ZRC SAZU, uveljavil pa se je tudi kot
viden raziskovalec. Predaval je na več fakultetah Univerze v Ljubljani, kot profesor in raziskovalec pa gostoval na Sorboni v
Parizu, Univerzi v Trstu, Bostonski Univerzi in Univerzi v Readingu v Združenem kraljestvu.
Aleš Delakorda je na UMAR zaposlen od 2015 v Sektorju za makroekonomsko analizo in ekonomsko politiko. Na UMAR
se ukvarja s fiskalno politiko in s strukturnimi politikami. Pred tem je bil zaposlen v Analitsko-raziskovalnem centru Banke
Slovenije. Med drugim je bil član Delovne skupine za napovedovanje in Odbora za denarno politiko ESCB. Je avtor analiz o
transmisijskih mehanizmih denarne politike, deviznem tečaju, obnašanju investicij in varčevanja ter fiskalni politiki.

Polona Domadenik je redna profesorica na katedri za ekonomijo in prodekanja za finance na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani ter članica upravnega odbora Javne Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Doktorat iz ekonomije
je pridobila leta 2003 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V zadnjih petnajstih letih je objavila številne članke v
uglednih revijah, kot so Journal of Business Ethics, International Journal of Manpower, Journal of International Business
Studies, Review of Comparative Economics, v katerih se je ukvarjala z vprašanji o upravljanju in prestrukturiranju podjetij,
povpraševanju po delovni sili, institucijah trga dela in brezposelnosti mladih v gospodarstvih v tranziciji.
Uroš Rosa je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel kot
raziskovalec. Pri razvojnih projektih je sodeloval s priznanimi avtomobilskimi podjetji, nato pa se je zaposlil pri podjetju
Akrapovič kot projektni vodja avtomobilskih izpušnih sistemov. Prevzel je vodenje oddelka za raziskave in testiranje,
nadaljeval kot tehnični direktor tehničnega sektorja, od novembra 2012 pa je na mestu izvršnega direktorja podjetja. V tem
času se je strokovno izpopolnjeval tudi na poslovni šoli INSEAD v francoskem Fountaineblauju. Pod njegovim vodstvom je
podjetje zelo napredovalo, povečalo prihodke in dobiček, vlagalo pa je tudi v inovacije in razvoj kadrov.
Peter Gal je od leta 2011 zaposlen pri OECD v Parizu, kjer trenutno dela v Ekonomskem oddelku. Pred tem je bil zaposlen
v raziskovalnem oddelku Mednarodnega denarnega sklada in madžarski centralni banki. Ukvarja se s področjem
produktivnosti ter raziskuje trenja na trgih dela in kapitala na makroekonomski ravni ter na ravni posameznih sektorjev in
podjetij. Je avtor številnih poročil in člankov o produktivnosti, inovacijah, zaposlenosti, kapitalskih in finančnih omejitvah
ter strukturnih reformah. Magistriral je iz filozofije na Tinberger Institutu v Amsterdamu in ekonomije na Korvinovi univerzi
v Budimpešti.
Robert Stehrer je znanstveni direktor na Dunajskem inštitutu za ekonomska raziskovanja (wiiw), kjer se kot strokovnjak za
različna vprašanja ukvarja z ekonomskimi raziskavami na področju mednarodne povezovanja, trgovine in tehnološkega
razvoja ter trga dela in uporabne ekonometrije. V zadnjem času se posveča analizi vplivov internacionalizacije proizvodnje
in dodane vrednosti v trgovini na gospodarsko uspešnost in trg dela. Objavil je številne članke v vodilnih revijah na teh
področjih in sodeloval pri različnih projektih okvirnih raziskovalnih programov Evropske unije, pa tudi pri projektih, ki so jih
financirali mednarodnih in domači naročniki.
John Maher je višji analitik na irskem Ministrstvu za delovna mesta, podjetništvo in inovacije ter vodja raziskav Nacionalnega
sveta za konkurenčnost. Nacionalni svet za konkurenčnost poroča predsedniku vlade o ključnih problemih konkurenčnosti,
s katerimi se sooča irsko gospodarstvo, in daje priporočila glede politik in ukrepov, potrebnih za izboljšanje konkurenčnega
položaja Irske. Pred tem je delal pri ministru za delovna mesta, podjetništvo in inovacije ter ministru za delo. Bil je tudi
namestnik vodje raziskav v Nacionalni agenciji za potrošnike in analitik ukrepov na trgu dela. Zaključil je diplomski in
podiplomski študij iz komunikacij in magistriral iz ekonomske politike na univerzi Trinity College v Dublinu.

