
 
 

 
 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БАН 
ОРГАНИЗИРА 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

НА ТЕМА 
 

„„ППООССТТККРРИИЗЗИИССННООТТОО  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ЕЕСС  ИИ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ””  
 

На 18-19 октомври 2012 г. 
 

Конференцията ще се проведе в Института за икономически изследвания, БАН 
ул. „Аксаков” № 3 

 
Основните проблеми на Конференцията ще се представят в следните тематични направления по 
панели както следва: 

 Финансовата и суверенната дългова криза  
 Икономически растеж, иновации и инвестиции  
 Пазар на труда и социална политика  
 Мобилност на работната сила  

 
Обект на дискусии ще бъдат предизвикателствата на посткризисното развитие на ЕС и на 
България и разкриването на спецификата и особеностите на икономическия растеж и 
характеристиките и последиците на финансовата и дългова криза в Еврозоната с оглед 
перспективите за нейното преодоляване. Вниманието ще се концентрира също върху 
намаляване на напрежението на пазара на труда и възобновяването на възможностите на ЕС за 
икономическо и финансово развитие за постигането на вече заложените цели за усилване на 
инвестициите и на иновациите във връзка със заложените в Стратегията „Европа 2020” на ЕС. 
Предизвикателствата, пред които е изправена Еврозоната във връзка с преодоляването на 
финансовата и на дълговата криза и постигането на траен икономически растеж се отразяват и 
върху България. Ето защо, ще се откроят възможностите на българската икономика да поддържа 
финансова стабилност и да постигне устойчив икономически растеж чрез разширяване на 
инвестициите. Ще се дискутира структурната политика, която би подпомогнала икономическия 
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растеж, преодоляването на финансовите и на бюджетните предизвикателства и тези, свързани с 
пазара на труда. Ще се акцентира върху отстраняването на бариерите пред растежа на трудовия 
и капиталовия пазар, което може да допринесе икономически ползи в средносрочен аспект, както 
и върху открояването на възможностите за подобряване на мобилността на българските 
граждани в рамките на ЕС. 
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