НОВИНИ от ИПИ
януари - март 2009
Първа среща на Клуба на студентите към ИПИ - 17 март 2009
Георги Ангелов, старши икономист, ИОО
Калин Христов, съветник на управителя на БНБ,
член на Съвета на ИПИ
Инициативата на ИПИ се осъществява с финансовата
подкрепа на Овергаз, като мисията на клуба е да
осигури форум и средство на студенти, интересуващи се
от икономика и икономическа философия, както и да
осигури достъп до нови знания, различни гледни точки
и идеи.
На първата среща присъстваха почти 100 студенти от
различни университети, които взеха дейно участие в
дискусия за финансовата криза, умело водена от
нашите гост-лектори – Калин Христов и Георги Ангелов.
Калин Христов говори за причините за възникването на
финансовата криза, като се опита да получи знание и от
самите студенти, от тяхното възприятие за случващото
се по света и у нас. Липсата на достатъчно знание за
света и пренебрегването на т.нар. „скрити” рискове,
бяха част от посочените проблеми.
Георги Ангелов, от своя страна, се фокусира върху
България, насочвайки усилията си в разбиването на
някои митове за страната ни, начело с „проблемите”,
произлизащи
от
фиксирания
курс
на
лева
и
„опасността” от външно-търговския дефицит.
Повече информация за клуба и възможностите за
членство са достъпни тук.

Пресконференция на ИПИ на тема "ЕФЕКТИ ОТ ПОВИШЕНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
ПРАГОВЕ ЗА ДЪРЖАВАТА, БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ" - 18 март 2009
Адриана Младенова, старши икономист
Светла Костадинова
Георги Ангелов, старши икономист, ИОО
На пресконференцията присъстваха повече от 14 медии
(електронни, печатни, ТВ и радио), както и някои от
донорите на ИПИ.
Публикациите в следващите няколко дни по темата
преобладаваха в националните и регионални медии,
като икономистите на ИПИ участваха в няколко
телевизии, за да представят резултатите от
изследването.
Повече информация за анализа можете да прочетете тук
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Първа заглавна страница на ИПИ за 2009

На 18 март 2009 вестник Дневник използва
представеното изследване на ИПИ за
заглавна страница.

***
На 29 януари 2009 вестник "Washington
Times" публикува статия на Ричард Ран,
член на надзорния съвет на ИПИ, в която се
цитира анализ, изготвен от института, който
предстои да бъде публикуван.
Съвсем скоро ИПИ ще представи нов,
изключително интригуващ анализ от
международен интерес на тема „Какъв е
оптималният размер на
правителството?”. Изследването е
подкрепено от Института за глобален
икономически растеж (http://www.igeg.org/).
Оригиналът на статията е достъпен тук.
Преводът можете да прочетете на страницата
на ИПИ.
Анализът е изготвен въз основа на данни от
81 страни по света за периода 1961 - 2005.
Автори са Адриана Младенова и Димитър
Чобанов.
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ИПИ е цитиран в Индекса за икономическа свобода

Новото издание на 2009 Индекс за
икономическа свобода на американската
фондация Херитидж и Уолстрийт джърнъл
отделя внимание на данъчната реформа в
България, насърчавана и поддържана от ИПИ.

ИПИ е сред най-влиятелните неправителствени организации в Източна
Европа

Редовната годишна класация на
неправителствените организации по света
(THE THINK TANKS AND CIVIL SOCIETIES
PROGRAM) класира ИПИ на 24 място сред
Най-добрите неправителствени
организации в Източна Европа за 2008. В
световното изследване участват 407
организации, които се номинират от избрани
експерти. Само организациите, получили
повече от 2 номинации, се включват във
финалния процес на класиране.
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