НОВИНИ от ИПИ

април - юни 2015

Драги спомоществователи,
Скъпи приятели на ИПИ!
В следващите страници ще представим накратко нашата дейност и образователния проект, за
чието осъществяване ще се нуждаем отново и от вашата подкрепа.
Благодарим на всички за доверието и за подкрепата!
С пожелание за запомнящи се ваканционни дни,
Светла
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МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ
393 медийни изяви за периода април-юни. Подобрихме собствения си рекорд от миналото
тримесечие.
Същевременно този своеобразен рекорд показва, че гласът на ИПИ не само се чува, но в него се
вслушват както хората, от които зависи вземането на решения, така и всички, които се
интересуват от анализа на икономическите процеси в България.
И още едно доказателство:
Награди “Икономика на светло” за 2014 г.
Номинация за ИПИ в категорията за “Личност или
организация, допринесла за ограничаване и превенция на
неформалната икономика посредством активна позиция”.
Обосновката за номиниране - активна позиция и редица
изследвания и анализи на икономически политики, водещи до
ограничаване и превенция на неформалната икономика.

КАМПАНИИ

Бизнес без препятствия
29 юни 2015
Новата ни публична кампания е насочена към
подобряването на бизнес средата.
Целта ни е да привлечем вниманието към
съществуващите препятствия пред бизнеса, да
аргументираме необходимостта от промяна, да
покажем добрите примери и да посочим
положителните ефекти, до които ще доведат предлаганите от нас реформи.
Кампанията е етап от проект, финансиран от американската фондация “Атлас”.

Ден на свобода от правителството
2 май 2015
За осма поредна година ИПИ проведе кампания за популяризиране на
деня, в който – образно казано – спираме да работим за държавата и
започваме да работим за себе си. Датата показва кога заплануваните
приходи в държавния бюджет ще бъдат изпълнени, ако всичко изработено
бъде моментално изземвано от държавата. По света денят е известен като
Tax Freedom Day.
Тази година наш партньор в кампанията беше Фондация за свободата
„Фридрих Науман”.
На снимката: Нашите стажанти
разпространяваха из София листовки.

Наталия

и

Виктор,

които
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ЗАСТЪПНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Освен изготвянето на анализи и становища, писането на статии за седмичния бюлетин, и
медийните изяви икономистите развиват активна застъпническа дейност, участвайки в работни
групи, дискусии, конференции и други публични обсъждания.
Представяме ви малка част от техните публични изяви.

Светла Костадинова

Десислава Николова

25 юни 2015
Участие в организираната от Cofas първа среща на „Общност на
финансовите лидери”
24 юни 2015
Участие в международния бизнес форум по повод на 120годишнината от създаването на търговските палати в България
22 юни 2015
Участие в кръгла маса „ЗА икономика на светло“, организирана от
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Националния
център „Икономика на светло“.
18 юни 2015
Участие като модератор на панела „Препятствия пред създаването
на работни места: бизнес среда” на годишната среща на
Икономическия форум за Югоизточна Европа на тема:
„Предизвикателства пред икономическото възстановяване”.
2 юни, 16 юни 2015
Участие в работна група към Министерския съвет за Закона за
нормативните актове.
25 май 2015
Участие в дискусионния форум за ефективно правосъдие
„Гражданският глас срещу корупцията – кой слуша?”. Специален
гост – бившият министър на правосъдието на Румъния и автор на
съдебната реформа – Моника Маковей.
11 май 2015
Участие в конференцията, организирана от сп. „Мениджър”, на
тема: „Жените – нежната сила в бизнеса. Следващото поколение”.
14 май 2015
Участие в конференцията, организирана от Института „Отворено
общество”, на тема: „Демокрация и гражданско участие. Ролята на
неправителствените организации”.
7 април 2015
Участие в работна група към Министерството на правосъдието за
промени в регистрацията на неправителствените организации.
3 юни 2015
Участие в дебата за търговската стратегия на ЕС.
25 май 2015
Работна среща с представители на Световната банка за състоянието
и перспективите пред българската икономика.
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Петър Ганев

Калоян Стайков

Зорница Славова

13 май 2015
Изказване пред Комисията по външните работи на Народното
събрание за потенциалните ефекти от ТТИП върху българската
икономика.
11 май 2015
Участие в конференцията „Финансово образование за устойчива
икономика”, организирана от три водещи икономически медии Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV и Investor.BG.
20 април 2015
Участие в публична дискусия, организирана от Фондация за
свободата „Фридрих Науман”, на тема: „Как да създадем
икономически растеж?”.
23 юни 2015
Участие в националния дискусионен форум “Либерализацията на
енергийния пазар: участници, прогнози, добри европейски
практики”.
15 юни 2015
Самостоятелна пресконференция за ресорни журналисти на тема:
“Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени
към мрежата на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в
периоза 2009-2014”.
11 май 2015
Участие в конференцията „Финансово образование за устойчива
икономика”, организирана от три водещи икономически медии Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV и Investor.BG.

23 юни 2015
Участие във форума за обществена консултация на бяла книга:
„Доброто управление и изпълнение в държавната администрация:
проблеми, постижения, решения”.
26 май 2015
Участие в кръглата маса „Консултативните съвети – възможности
за промяна”, организирана от Българското училище за политика
„Димитър Паница“.
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СТАНОВИЩА НА ИПИ
05 май 2015
Относно Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (проект)
В изпратеното становище до г-н Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика, се
изтъква, че:
„Предложенията за промени... се фокусират върху покачването на осигурителната тежест
и прехвърлянето на партиди и осигурителни вноски от частните пенсионни фондове към
НОИ. Всички тези идеи са контрапродуктивни на фона на реалностите пред пенсионната
система. Вместо да стимулира заетостта и личните спестявания, тази политика ще оскъпи
труда и ще разруши модела на допълващи се солидарен и капиталов стълб”.
Според експертите от ИПИ „фокусът на реформата трябва да е върху:
9 ограничаване на разходите (адекватно покачване на възрастта в рамките на пократък времеви хоризонт, ограничаване на ранното пенсиониране и инвалидните
пенсии);
9 повече заетост и съответно повече осигурени лица (премахване на минималните
осигурителни доходи);

9 стимули за лични пенсионни спестявания (развитие на втория стълб)”.

СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема:
„Справяне с бедността: Осигуряване на ефективни политики и увеличаване на
капацитета на институциите”
19 юни 2015
На организираната съвместно със Световната
банка дискусия присъстваха експерти в
областта
на
социалната
политика,
представители на неправителствения сектор и
журналисти.
Представени бяха резултатите от анализа на
ИПИ върху рисковите групи в България,
както и оценката на Световната банка за
капацитета на системата за социална защита
да подкрепя бедните и уязвимите и да
стимулира тяхното завръщане на пазара на
труда.
Презентацията на нашите експерти е достъпна на сайта, където можете да намерите пълна
информация за извършената работа по този проект.
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Пресконференция на тема:
„Потенциалните ефекти от ТПТИ за България”
28 април 2015
Десислава Николова – главен икономист,
Петър Ганев – старши икономист и Зорница
Славова – икономист, представиха анализа на
потенциалните ефекти върху България от
подготвяното споразумение за свободна
търговия между САЩ и ЕС.
Целта на пресконференцията беше да се
покаже:
9 Какви
са
търговските
взаимоотношения между България и САЩ,
включително и по линия на т.нар. вериги на
предлагането;
9 Кои са пречките пред свободната
търговия между двете държави и поконкретно какви са тарифните и нетарифните
бариери и конкурентоспособността на
българския износ;
9 Какви са потенциалните ефекти от
ТПТИ за българската икономика, българските
износители и българските потребители;
9 Кои са някои от основните заблуди
около споразумението и какво показват
фактите.

Кръгла маса на тема:
„Потенциалните ефекти от ТПТИ за България. Факти срещу митове”
27 май 2015
Представители на изпълнителната и на
законодателната власт, на бизнес асоциациите
и на неправителствените организации, на
академичните среди, на посолствата в
Република България и на медиите се
включиха активно в публичния дебат,
организиран от ИПИ. Това е поредното
доказателство, че ИПИ следи и реагира на
пулса на времето.
Целта на дискусията беше аргументирано да
се оборят някои митове, които се
разпространяват в обществото относно
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ.
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СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ИПИ
В периода април - юни 2015 г. нашите стажанти са: Георги Вулджев и Виктор Тричков.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
И на края, но не по значение, ще ви запознаем с образователния проект, за чието осъществяване
ни е необходима и ВАШАТА ПОДКРЕПА.
Какво е направено до момента за разпространението на икономическия знания:
9 2003 г. – сайт Икономически знания по интернет;
9 2007 г. – структурирана и регулярна стажантска програма;
9 2009 г. – Клуб на студентите;
9 2010 г. – Икономическа библиотека на ИПИ и БМА;
9 1993 – 2015 г. – ИПИ публикува над 30 издания – преводи на икономическа литература,
собствени анализи, сборници със статии, изследвания.
Дошъл е моментът да обединим всички тези усилия в една-единна образователна програма,
която да се превърне в платформа за икономическо знание за младите хора.
Амбицията ни е библиотеката:
9
Да продължи да организира представяне на
книги/автори, лекции;
9

Да организира лекции за студентите;

9
Да организира курсове за ученици от горните
класове на гимназията;
9
Да учреди Клуб Magnum Opus – за изучаване на
фундаментални произведения (Например, „Човешкото
действие” на Лудвиг фон Мизес)
9

Да организира летен студентски семинар.

До началото на учебната година през септември сме си поставили следните задачи:
- да приспособим сайта на библиотеката към новата му функция – образователна
платформа, и да го направим удобен за мобилни устройства;
- да обединим информацията от сайта на Икономически знания по интернет с този на
библиотеката, да го обогатим с он лайн лекции, глосарий и др.;
-

да разработим методика за преподаване на австрийска икономика за ученици.

-

да осигурим лектори и подготвим програма за Клуба на студентите.

Ще се радваме да включим вашите имена като дарители по време на официалното обявяване на
СТАРТА на образователна програма.
Ако имате желание да научите повече, можете да ни пишете на svetlak@ime.bg; binka@ime.bg
Ако пък вече сте взели решението, подробностите за вашето дарение ще намерите тук.
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