НОВИНИ от ИПИ
юли - септември 2014

Скъпи приятели,
И в летните горещини екипът ни продължи да
се труди усърдно. Работата по различните
проекти се движеше по график.
Есента е сезонът, в който се събира
реколтата. В този брой ще ви информираме за
резултатите, които постигнахме и за
предстоящите
събития,
с
които
ще
популяризираме плодовете от нашия труд.
Есента ще е усилен за нас сезон. Предстоят
редица публични изяви, за които – както и
досега – своевременно ще ви информираме.

Поздрави
Десислава

ИПИ в социалната мрежа

тук

тук
тук
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СЪБИТИЯ
Летен семинар “Europe & Liberty”
27 юли – 02 август 2014, гр. Банско
За четвърта поредна година България
беше домакин на този младежки форум,
организиран в партньорство с Института
за икономически изследвания – Европа
(IES – Europe) и Фондация за свободата
„Фридрих Науман” (FNF).
Участваха 35 студенти от Албания,
Беларус,
Грузия,
Италия,
Китай,
Македония, Полша, Сърбия, Франция,
Чехия, Украйна и България.
Лектори на семинара бяха Пиер Гарело
(IES-Europe), Даниел Кадик (FNF),
Майрън Ебел (CEI), Марк Пален
(University of Exeter), Красен Станчев и
Петър Ганев от ИПИ.
В рамките на една седмица участниците
се запознаха с идеите на класическия
либерализъм - от чисто философските и
правни принципи до австрийската
икономическа школа. Времето бе
разделено между лекции и дискусии.
Семинарът се провежда благодарение на
нашето
партньорството
с
двете
организации
и
помощта
на
индивидуалните дарители.
Ако инициативата Ви допада и искате да
се включите или помогнете за нейното
осъществяване, то може да се свържете с
нас по всяко време.

Friedman Day 2014
31 юли 2014, Банско
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ИПИ отново се присъедини към световната инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day
2014” и организира специално събитие, посветено на 102 години от рождението на
харизматичния икономист Милтън Фридман.
Тази година, в рамките на летния семинар „Europe & Liberty” в Банско, отбелязахме
годишнината от рождението на Фридман.
За личността и идеите на един от лидерите на Чикагската школа говориха Пиер Гарело (IESEurope), Красен Станчев (ИПИ) и Петър Ганев (ИПИ).
Бяха представени и някои от книгите на Милтън Фридман налични в Икономическата
библиотека на ИПИ.

АНАЛИЗИ
Младежката безработица в България – причини, предизвикателства, последствия
юли 2014
Анализът се спира върху динамиката на младежката безработица в периода 2004-2013 г.
Разгледани са основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са
очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.
Ето и някои от препоръките.
- поставяне на акцент върху дългосрочните политики за подобряване на
конкурентоспособността на младите кадри на пазара на труда –повишаване на гъвкавостта на
регулациите и реформи в образователната система. Формирането на политики за справяне с
младежката безработица следва да бъде концентрирано на секторно и регионално ниво,
включително и чрез въвеждането на дуална образователна система, включваща значителен
практически елемент.
- подобряване на информационната обезпеченост на политиките и мерките, насочени към
намаляване на младежката безработица. Възрастовата група 15-24 г., която е в основата на
анализа и формирането на политики за справяне с младежката безработица, е изключително
хетерогенна – т.е. включва лица, чиито статут е коренно различен. Предизвикателство
представлява дори нормативната и документална подготовка на подобни програми, тъй като
трудовите и социални права на лицата на възраст 15 и например 22 години са коренно
различни. Това прави програмите тромави и сложни за администриране и последваща оценка.

ПРОЕКТИ НА ИПИ
1. „Регионални профили: показатели за развитие”
Третото и последно по този проект издание е вече под печат. То ще бъде официално
представено на пресконференция, за която ще бъдете своевременно информирани.
Досегашните две издания се радваха на особен интерес от представители на научната общност,
специалисти от администрацията, икономически съветници в различни посолства, както и от
страна на чуждестранни инвеститори.
2. Икономически анализ на селското стопанство
Проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за
България”, е във фазата на приключване. Предстои провеждането на кръгла маса, за която ще
получите покана.
3. Активно гражданство и добро управление в борбата с бедността
Двугодишен проект, финансиран от Норвежкия фонд.
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Екипът, ангажиран по проекта, проведе няколко срещи на работната група, съставена от
специалисти от академичната общност и представители на различни институции. Направено
беше обстойното проучване на статистическа информация и бяха бе изготвени два анализа –
„Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование и бедност”
и Младежката безработица в България: причини, предизвикателства, последствия”.
Изготвените анализи са достъпни на сайта на проекта.
4. Преглед на мястото на България в международните класации
В момента се прави анализ на причините на класирането на България в различните
международни класации и се изготвят препоръки за постигането на по-добри резултати, което
доказано се изразява в повече инвестиции, по-бърз растеж на икономиката и по-високи доходи.

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ
За изминалите пет месеца експертите на института имат 193 медийни изяви – интервюта за
различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви.
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