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НСИ - ПАРТНЬОР В СТАТЕГИЧЕСКИ МЕЖДУНАРОДЕН
ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА В ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
Весела Пейчева*
Националният статистически институт е партньор по проект „Управление на демографските промени в Югоизточна Европа - миграция и човешки капитал, като ключ за устойчив икономически растеж” (SEEMIG), който
се реализира по Оперативна програма за транснационално сътрудничество
„Югоизточна Европа 2007 - 2013” и е с продължителност 30 месеца (юни
2012 г. - ноември 2014 г.).
SEEMIG е стратегически проект, който има за цел по-доброто разбиране и справяне в дългосрочен план с проблемите на миграцията, човешкия капитал и демографските процеси в Югоизточна Европа, както и на
тяхното въздействие върху пазара на труда, националните и регионалните
икономики. Дейностите се изпълняват от международен консорциум под
ръководството на Унгарската централна статистическа служба. Партньори в SEEMIG са научни институти, университети, статистически служби
и органи на местната власт от осем страни (Унгария, Австрия, България,
Италия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия).
Основната цел на SEEMIG е осигуряване на надеждни данни за миграцията, пазара на труда и демографските процеси в Югоизточна Европа. Главният въпрос, пред който е изправен проектът, е критичната необходимост
от подобряване на миграционната и свързаните с нея статистики с оглед подобра оценка на процесите, засягащи миграцията, демография-та, човешкия
капитал и пазара на труда. Eдна от най-важните задачи на SEEMIG е събиране на информация за миграционните процеси и усъвършенстване на производството на данни за тях с цел предоставянето на препоръки, основани на
доказателства, които да послужат за разработване на политики и стратегии.

_________

* Началник на отдел „Регионална статистика и ГИС” в НСИ; e-mail: vpeicheva@nsi.bg.
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В рамките на отделните работни пакети по проекта е предвидено да бъдат
осъществени следните дейности:
•• Създаване на обща теоретична и аналитична рамка и разяснение на
моделите и процесите, свързани с миграцията, пазара на труда и човешкия
капитал, особено на тези от региона на Югоизточна Европа.
•• Разработване на „Динамичен исторически анализ на миграционните процеси”, който ще съдържа информация за развитието в исторически
план на процесите, свързани с миграцията, човешкия капитал и пазара на
труда на съответните партньори по проекта.
•• Изготвяне на доклад за системите за производство на данни.
•• Създаване на единна транснационална база данни за миграцията и
свързаните с нея статистики в Югоизточна Европа.
•• Провеждане на две пилотни изследвания в Унгария и Сърбия с цел
представяне на най-добрите методологични практики за бъдещи изследвания и за допълване на съществуващите бази данни.
•• Преглед на съществуващите прогнози за населението.
•• Дейности по разработване на бъдещи сценарии за миграционните и
демографските процеси, както и за пазара на труда.
•• Разработване на нови прогнози за Унгария и Словакия.
•• Създаване на полезни инструменти за планиране за националните/регионалните/местните администрации, както и подпомагането им за
изграждане на капацитет за по-добро събиране и използване на данните
на базата на получените резултати. Усилията са насочени и към насърчаване на хармонизираното двустранно сътрудничество между статистическите офиси, изследователските институти и местните/регионалните администрации. Предвидено е провеждането на семинари на национално и
регионално ниво с оглед представяне и обсъждане на бъдещите сценарии
и тяхното социално-икономическо въздействие, което от своя страна ще
послужи за разработването на стратегии за усъвършенстване на производството и на използването на данните на съответните нива. Планирано е организирането на фокус групи от заинтересованите лица във всяка страна
партньор.
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