Mednarodni posvet

Zelena proračunska reforma kot mehanizem
izhoda iz krize
Celostna zelena proračunska reforma za uravnoteženje javnih financ in trajnostni razvoj
20. september 2012 od 9. do 13. ure
Ekonomska fakulteta, soba P-207, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

Uravnoteženje javnih financ in trajnostni razvoj se ne izključujeta. Ukrepi za stabilizacijo javnih financ
naj bi pripomogli k doseganju kratkoročnih varčevalnih ciljev, ni pa jasno, kakšen bo njihov vpliv na
gospodarski razvoj. V tem kontekstu je na mestu razprava o priložnostih, ki jih prinaša celovita zelena
proračunska reforma. Njeno sporočilo je kratko in jedrnato: obdavčiti, kar je nezaželeno,

ne, kar je zaželeno. (Tax bads, not goods!). Z drugimi besedami: povišati davke na porabo virov
in izpuste in znižati davke na delo.
Na posvetu bomo:


osvetlili priložnosti, ki jih Sloveniji prinaša zelena proračunska reforma, pri čemer želimo
preseči zgolj teoretične razprave.



združili domače in tuje strokovnjake, ki bodo predstavili specifične reforme in

možnosti za implementacijo.
Povezali smo se z vodilnimi strokovnjaki na tem področju: Green Budget Europe, evropsko platformo
za zeleno javnofinančno reformo. Vabimo vas, da se posveta udeležite in se aktivno vključite v proces
in razpravo!

Program je v prilogi. Kotizacije ni.
Predstavitve tujih strokovnjakov bodo potekale v angleškem jeziku brez prevoda v slovenski jezik.
Prijave sprejemamo do 19. septembra preko spletne prijavnice. Dodatne informacije pri Nini Tome
na 05 907 13 34 in nina.tome@umanotera.org.

Posvet organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju z Green Budget
Europe in Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za
komuniciranje. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Vlade
Republike Slovenije.

Program

Zelena proračunska reforma kot mehanizem
izhoda iz krize
20. september 2012 od 9. do 13. ure
8.45 - 9.00

Prihod udeležencev

UVODNE PREDSTAVITVE
9.00

Pozdravni nagovor in ozadje posveta

10 min

Vida Ogorelec, direktorica Umanotere

9.10

Zelene proračunske reforme v Evropi

10 min

Janez Potočnik, Evropski komisar za okolje (video nagovor)

9.20

Okoljske reforme za uravnoteženje javnih financ

10 min

predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje

9.30

Spopadanje s krizo z reformo okoljskih dajatev

45 min

(v angleškem jeziku)

Kai Schlegelmilch, Green Budget Europe

10.15

Koristi obdavčitve ogljika za zmanjševanje proračunskih primanjkljajev

30 min

(v angleškem jeziku)

predstavnik Vivideconomics

10.45

Odmor

15 min

ZELENI PRORAČUNSKI UKREPI V SLOVENIJI
11.00

Trenutno stanje na področju zelene proračunske reforme v Sloveniji

20 min

predstavnik Ministrstva za finance / Ministrstva za kmetijstvo in okolje

11.20

Model makroekonomskih učinkov zelenih davčnih reform v Sloveniji

30 min

Aleksander Kešeljevid in Matjaž Koman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.50

Zeleno javno investicijsko bančništvo: veliki učinki, nizki stroški

15 min

Nataša Černila Zajc, Eko Sklad, Slovenski okoljski javni sklad

12.05

Evropske ETS dražbe: kaj storiti s prihodki?

15 min

Jernej Stritih, svetovalec za trajnostni razvoj

POT K ZELENEMU URAVNOTEŽENEMU PRORAČUNU
12.20

Poročilo: Zelena proračunska reforma v Sloveniji

15 min

(v angleškem jeziku)

Jonas Sonnenschein, Umanotera

12.35

Zaključki
(delno v angleškem jeziku)

Kai Schlegelmilch, Green Budget Europe in Vida Ogorelec, Umanotera

15 min

