имат удоволствието да Ви поканят на
Публична дискусия

Международната конкурентоспособност на България 2014 г.
22 май 2014 г. (четвъртък), 10:30 ч.
Център за изследване на демокрацията, Зала 1, ул. „Александър Жендов” № 5
На 22 май 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията ще представи резултатите за
България от Годишника на световната конкурентоспособност 2014 на Института за развитие на
управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Докладът оценява
цялостното представяне на 60-те най-развити икономики в света, чрез повече от 300
показателя в сферите: икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда и
инфраструктура.
През 2014 г. за пета поредна година продължава стагнацията в конкурентоспособността на
България. Макар да има подобрение по един от факторите на дългосрочна
конкурентоспособност, българските правителствени и бизнес лидери не съумяват да
създадат необходимите условия за растеж. Броени дни преди предстоящите избори за
Европейския парламент, Центърът за изследване на демокрацията Ви кани на ежегодната
публична дискусия за най-важните резултати от Годишника на международната
конкурентоспособност. По-време на събитието експертите на Центъра ще представят найсилните и най-слабите аспекти от българската конкурентоспособност, както и препоръки за
нейното подобряване.
Заповядайте, за да очертаем заедно основните предизвикателства и приоритети за страната,
които новите евродепутати трябва да отстояват в Европа. Научете в кои фактори на
конкурентоспособност има подобрение. Чуйте специалните анализи и препоръки за
енергийния сектор и иновациите в България. Има ли ефект от еврофондовете и как той може
да бъде увеличен?
Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най‐пълният и обхватен доклад за
конкурентоспособността на нациите, който се публикува от 1989 г. насам. Докладът позволява
на българското правителство да сравни ефективността на политиките си спрямо най-успешните
страни в света и на големите международни и национални компании да планират
потенциалните си инвестиции.
По време на дискусията 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.

