ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
Българската Макроикономическа Асоциация
за 2012г.

До членовете на Българската Макроикономическа Асоциация
1.Събития
●

На 17 януари 2012 година Българската макроикономическа асоциация
организира семинар на тема

"Сезонно изглаждане с приложения към

тримесечните национални сметки за България". Презентация направи
Георги Деянов от Българска народна банка. Презентацията е достъпна на
интернет страницата на БМА: http://www.bmabg.org/bg/news/seminarSA

●

На 22 април 2012 година се проведе деветата годишна конференция на
Българската макроикономическа асоциация. Бяха включени следните теми:
●

Презентация и дискусия - Мирослав Матеев, On the Growth of Small and
Medium Sized Enterprises in Central and Eastern Europe: A Dynamic Panel
Analysis.

●

Презентация и дискусия - Калоян Ганев, Модел за оценка на
ефектите от средствата по структурните фондове и кохезионния
фонд на ЕС върху българската икономика.

●

Презентация и дискусия - Любен Иванов, Информационни технологии
в преподаването на икономика - един пример от Стопанския
факултет.

Презентациите

са

достъпни

на

интернет

страницата

на

БМА:

http://www.bmabg.org/bg/announcements/konf22april2012
В рамките на годишната конференция беше връчена наградата от ежегодния
конкурс за студентско есе като победителят в конкурса- Станимир Пачев,
представи есето си пред членовете на БМА.

●

На 8 май 2012 в хотел Шератон Българската макроикономическа асоциация
организира лекция на Аджай Чопра на тема: “Situation in the Eurozone:
Overview

of 3 program countries with particular focus on Ireland".

Презентацията

е

достъпна

на

интернет

страницата

на

БМА:

http://www.bmabg.org/bg/news/choprabma

●

На 2 юли 2012 година в хотел Кристал Палас БМА организира дискусия на
тема "Глобалната криза, финансови пазари и рискове" с проф. Кевин Дауд.

●

На 31 октомври 2012 г. Българската макроикономическа асоциация
организира дискусия на тема "Еволюция на еврозоната, вкл. банков съюз" .
Презентация направи Калин Христов. Бяха обсъдени идеите за създаване
на банков съюз в еврозоната в светлината на текущата криза и
предисторията на създаването и еволюцията на еврозоната.

●

На 27 ноември 2012 г. Българската макроикономическа асоциация
организира дискусия на тема "Фискални мултипликатори: глобална и
национална перспектива". Презентации направиха: Георги Ганев, СУ и ЦЛС
и Виктор Илиев, БНБ. Презентациите са достъпни на интернет страницата
на БМА: http://www.bmabg.org/bg/news/bmafiscalmultipliers

●

Членовете на БМА получиха покани и за други събития – в т.ч.:

"Брутният вътрешен продукт на България 18701945"
Представяне на новата книга на доц. Мартин Иванов
10 декември (понеделник), 18.00 часа
книжарница Хеликон в хотел България, бул. Цар Освободител 4

Семинар по стопанска история
Визии за реформи: десните проекти, 19281940
Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН)
13 Юни 2012 г. (сряда), 17.30ч., Червената къща
ЦЛС  семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА
МИНАЛОТО/

Икономическата библиотека организира
срещаразговор за книгата на Едуард Глейзър „Триумф на града”
представя Елена Маринова
26 април (четвъртък) 2012, в 18.30 часа
Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, етаж 3

Индексите на цитиранията като критерий за академично качество
9 март 2012q 17 часа, Червената къща
http://www.redhousesofia.org/Event.aspx?id=7829

Семинар Стопанска история
Политическа икономия на финансовите трансфери в България през 30те години на ХХ век
Кирил Кьосев, Nuffield College, University of Oxford
29 февруари 2012 г. (сряда), 17.30ч. , Червената къща
http://www.clssofia.org/bg/forthcomingevents/30165.html

2. Управителен съвет
● УС заседава редовно всеки месец.
● УС продължи да поддържа строга финансова отчетност и дисциплина. За
повече информация – финансовия отчет.

● През 2013 година бяха получени 25 есета в годишния конкурс за студентско
есе на тема: "Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в
разнообразието"
● УС прие нови членове.

3. Членове
На общото събрание през 2012 година броят на членовете е 87. Сега броят е 85, но
са приети още 5 членове, които ще бъдат включени в списъка когато заплатят
първия членски внос, според устава на БМА. Събираемостта на членския внос се
увеличава спрямо предходните години.

4. Интернет
Интернет страницата на БМА се използва активно през последната година.
Публикуват се обяви за събития, както и новини за нови изследвания и книги,
издадени от наши членове. По имейл се изпращат покани за събития,
възможности за работа и други неща, които представляват интерес за членовете.

