имат удоволствието да Ви поканят на
пресконференция

Международната конкурентоспособност на България 2012
1 юни 2012 г. (петък), 10:30 ч.
Център за изследване на демокрацията, Зала 1, ул. „Александър Жендов” № 5
(За потвърждения, моля натиснете тук)
На 1 юни 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията ще представи резултатите за
България от Годишника на световната конкурентоспособност 2012 на Института за развитие на
управлението, Щвейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Докладът оценява
международната конкурентоспособност на страната на база на над 300 показателя, които описват как
работи икономиката, колко 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 2012 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 59‐те
водещи в света национални и регионални икономики. България е една от малцинството нации, които
показват подобрение на своята конкурентоспосбност през тази година. Въпреки това, страната остава
сред най‐неконкурентните нации с множество неразрешени предизвикателства. Центърът за
изследване на демокрацията, българският парньор на IMD в подготовката на Годишника на
световната конкурентоспосбност, Ви кани да видите най‐важните резултати и да дискутирате с екипа
на организацията колко конкурентоспособна е България през 2012 г., как се отрази кризата на
националната конкурентоспособност, кои са силните и слабите страни на страната, кои са най‐
добрите примери в Европа и как са постиганли подобрение в конкурентоспосбността си, дали
политиките на българското правителство са ефективни в подкрепа на конкурентоспособността и какви
са необходимите мерки и стъпки за постигането на по‐високо благосъстояние и дългосрочен
икономически растеж. Дискусията ще се фокусира върху успехите, недостатъците и неотложните
мерки за подобряване на конкурентоспособността. Ще търсим отговор на въпросите може ли и как
България да избегне капана на ниската конкурентоспосоност на Южна Европа, кои са десетте златни
правила на конкурентоспособността, кои са десетте основни фактора, които ще определят релефа на
международната конкурентоспособност в близко бъдеще. Очаквайте отговор на тези и много други
въпроси по време на прес‐конференцията.
Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най‐пълният и обхватен доклад за
конкурентоспособността на нациите, който се публикува без прекъсване от 1989 г. насам. Неговите
резултати са особено важни за включените страни, тъй като предоставят изключително пълна и
актуална картина на състоянието и перспективите пред съответната икономика. Годишникът е
ценен за България в най‐малко две направления. Първо, 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,
би могло да сравни политиките си спрямо тези на другите страни, да оцени напредъка на българската
икономика и да извлече поуки от най‐конкурентните нации.
За Ваше удобство по време на пресконференцията организаторите ще предоставят писмен
материал, избрани изводи за България и съобщение за пресата. За повече информация и потвърждения:
Мирослава Стоянова и Боряна Бегова тел. 9713000, ел. поща reception@online.bg.

