
 

 

 
 

 

имат удоволствието да Ви поканят на 

пресконференция 

Международната конкурентоспособност на България 2013  
 

30 май 2013 г. (четвъртък), 10:30 ч. 

Център за изследване на демокрацията, Зала 1, ул. „Александър Жендов” № 5 
 

На 30 май 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията ще представи резултатите за България 

от Годишника на световната конкурентоспособност 2013 на Института за развитие на 

управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Докладът оценява 

международната конкурентоспособност на 60-те най-развити световни икономики въз основа на 

повече от 300 показателя, отразяващи как работи икономиката, доколко ефективни са и каква 

икономическа среда създават правителството и бизнесът и какво е качеството на наличната 

инфраструктура (базова, научно‐технологична и иновационна, здравеопазване и образование). 

През 2013 г. България е една от страните, които отчитат спад в своята конкурентоспособност. 

Данните показват, че българските правителства не са използвали разумно годините на растеж преди 

2008 г. за създаването на по-здрава основа за конкурентоспособност. Кризата оголи множество 

неразрешени проблеми, между които състоянието на българската енергетика. В периода на 

формиране на ново Народно събрание и ново българско правителство Центърът за изследване на 

демокрацията в качеството си на български партньор при подготовката на Годишника на световната 

конкурентоспособност, Ви кани на обсъждане на най‐важните резултати от това изследване за 

българската икономическа политика и практика. Дискусията ще се фокусира върху силните и 

слабите страни на страната ни, най‐добрите примери в Европа и как те са постигнали подобрение в 

своята конкурентоспособност. Ще бъдат представени анализи на динамиката и развитието на 

българската конкурентоспособност от самото включване на страната в годишника през 2006 г. Ще 

бъде разгледан въпросът какво следва да направят българското правителство и бизнес, за да 

преодолее България своето незавидно място на най-бедна икономика в Европейския съюз. Кои са 

най-належащите икономически реформи в това отношение? Каква би била печелившата 

дългосрочна стратегия за България? Очаквайте отговор на тези и много други въпроси по време на 

пресконференцията. 

Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най‐пълният и обхватен доклад за 

конкурентоспособността на нациите, който се публикува от 1989 г. насам. Годишникът е ценен за 

България в два основни аспекта, а именно: бизнесът, най‐големите международни и национални 

инвеститори, използват доклада, за да оценят своята инвестиционна политика и да вземат решения в 

кои страни да разположат новите си начинания. Второ, българското правителство има 

възможност да сравни политиките си спрямо тези на най-успешните страни и да извлече ценни 

поуки и съвети. 

По време на пресконференцията организаторите ще предоставят допълнителни материали по 

темата на български и английски език. 

За повече информация и потвърждения: 

М. Стоянова/ Б. Бегова тел. 02/9713000, reception@online.bg. 


