проект

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА
ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА,
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
27 февруари 2020
Представителство на Европейската комисия в България
Ул. „Г. С. Раковски“124, София
08:30-9:00

Регистрация и кафе

9:00-9:30

Встъпителни слова:
Г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател на Р. България
H.E г-жа Ема Хопкинс, Посланик на Обединеното кралство в България
(видео съобщение)

9:30-10:30

Първа част:
Демографски тенденции и предизвикателства в света, Европа,
включително и България (2020-2060)
Теми и основни говорители:
 Съвременни демографски тенденции, динамика и предизвикателства
в Европа и извън нея, политически последици от демографските промени
в Европа - проф. Дейвид Коулман, професор по демография в
Оксфордския университет, Великобритания
 "Фундаментално новите демографски модели на поведение и мислене в
Европа и България през 21 век." - доц. д-р Георги Бърдаров Софийски
университет „Св. Климент Охридски “
 Новият свят в лицето на застаряващите общества - предизвикателства
и възможности за Европа и България - доц. д-р Стоянка Черкезова,
катедра по демография, Институт за изследване на населението и
човека към БАН
 Демографските процеси и тенденции в Европа и България - г-жа
Боряна Димитрова, мениджър на Алфа Рисърч
 Г-н Надеем Илахи, Главен постоянен представител на Международния
валутен фонд във Варшава
 Въпроси и отговори
Модератор: г-н Ивайло Калфин, Чийвнинг алумни, специален съветник
на комисаря по бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер и бивш
министър на труда и социалната политика

10:30-11:30

Втора част

проект

Решения за недостига на работна ръка в Европа. Как да стимулираме
икономическото развитие при новите демографски тенденции в
България
Теми и основни говорители:
Встъпително слово - г-жа Деница Сачева, Mинистър на труда и
социалната политика на Р. България
Семейната политика при бързото намаляване на раждаемостта в
Централна и Източна Европа – проф. Ирена Котовска, Институт за
статистика и демография, Варшавско училище по икономика
Стратегии и решения при свиване на пазара на труда и справяне с
демографските предизвикателства (казуси от други страни)
Визия за семейната политика в подкрепа на децата и семействата
в България и как това се отразява на пазара на труда и икономическото
развитие - проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Елица Димитрова Институт за изследване на човека и населението към БАН
Къде ще се сблъскаме с недостиг на таланти и нуждите за
ускоряване на развитието на уменията в индустриалните сектори–гжа Росица Стелянова, Асоциация на индустриалния капитал в
България
Нови източници на растеж на бизнеса при промяна на
демографията? Променящият се характер на работа и умения
Г-н Цветан Симеонов, президент на Българска търговскопромишлена палата
Г-н Юлиян Михов, главен лидер за развитие на ЦИЕ, Прайс
Уотърхаус Купърс България
Г-н Ян Скварил, партньор, Next Consult
Въпроси и отговори
Модератор: г-н Юлиан Войнов, член на Управителния съвет на
Българската Чийвнинг Асоциация
11:30-12:30

Трета част
Демография и сигурност
Теми и основни говорители:
Демография, способности и сигурност - проф. д-р Венелин Георгиев,
Отдел за национална и международна сигурност, НБУ
 Демографските промени като заплаха от ново поколение за
сигурността и развитието на България – гл. ас. д-р Иво Цеков, катедра
„Международно право и международни отношения“, Юридически
факултет на СУ „Св. Климент Охридски
 Демография на имиграцията и променящата се среда - проф.
Дейвид Коулман, професор по демография в Оксфордския
университет, Великобритания
 Въпроси и отговори
Модератор: Доц. Пламен Ралчев, Чийвнинг алумни, Университет за
национално и световно стопанство

12:30-13:00

Прогнози, заключения и заключителни бележки
Г-жа Румяна Атанасова, председател на Управителния съвет на
Българската Чийвнинг Асоциация

проект

Медиен партньор: Bloomberg TV България
За регистрация тук: https://forms.gle/bSJYCC7wuGfmQGWf8

