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Младежки семинар на тема
"(Бeз)Действието има последици" по европейската програма "Младежта в действие"
19-25 март 2012, Велинград
ИПИ организира едноседмичен семинар с младежи (13 български и 8 румънски младежи на
възраст от 18 до 30 години), които обсъждаха въпросите на младежката безработица, ролята
на държавата и на младите хора, като бяха обсъдени алтернативни подходи за справяне с
този проблем.

Участниците се срещнаха със заместник-кмета на града Георги Янчев и обсъдиха начините, по
които общината може да помогне на младите хора да намерят работа и да останат да живеят и
работят във Велинград.
На 23 март 2012 г се проведе ден на доброволчеството, по времето на който всички участници
положиха доброволен труд. Доброволчеството обхвана Целодневната детска градина "Радост",
както и Общинския детски комплекс Велинград. Проведена беше и среща с ученици от 10 и 11
клас на СОУ "Васил Левски", гр. Велинград.
Повече за семинара можете да прочетете тук.

Кръгла маса на тема: „Фискалните правила – варианти
за България”
26 януари 2012

Медийно отразяване:


БНТ



bTV



TV+



ТВ Европа



Канал 3



БНР



Радио К2



Радио Благоевград



darikfinance.bg



investor.bg



vesti.bg



capital.bg



ИА Фокус



Интервюта:



Радио Фокус, Явор Алексиев



БНР, Калоян Стайков



Bulgaria on Air, Светла
Костадинова
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На 26 януари 2012 г. в гранд-хотел "София" се проведе организираната от ИПИ кръгла маса, в
центъра на обсъждането на която бяха фискалните правила.
Участие взеха представители на Министерството на финансите, БНБ, парламентарните групи,
представители на неправителствени организации, експерти и журналисти.
Основните въпроси, разгледани по време на кръглата маса, бяха:









Теоретично и практически обосновани ли са фискалните правила?
Какви правила има (или се предлагат) на европейско равнище?
Какви правила има (или се предлагат) в другите европейски държави?
Какви са детайлите около предложените фискални правила в България?
Какви са основните възражения срещу предложените текстове?
Правилата отказ от фискална политика ли са или инструмент за разумни държавни
харчове?
Необходимо ли е записването на фискалните правила в Конституцията?
Къде трябва да пада фокусът на правилата – в дефицита, дълга, държавните харчове
или преките данъци?

Материалите от кръглата маса са достъпни в pdf вариант и под формата на презентация.
Видео репортаж от събитието е достъпен тук.

ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА – МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ

„Евроинтеграция без илюзии”
представяне на книгата на Вацлав Клаус
16 февруари 2012
Сред гостите на събитието бяха посланикът на Чешката
република Н.Пр. Павел Вацек и неговият заместник Томаш
Хробак.
Книгата представиха Аделина Марини от сайта erinside.eu и
Петър Ганев - старши икономист от Института за пазарна
икономика.
„Евроинтеграция
без
илюзии”
е
високоинтелигентна,
провокираща към размисъл книга, която поставя процесите на
евроинтеграция в широка социологическо-историческа рамка.
Погледът на чешкия президент върху развитието на съюза е
безпощадно реалистичен.
Пазарният процес vs политическия процес
лекция на Цветелин Цоневски
21 март 2012
Цветелин Цоневски завършва право в СУ "Св. Климент Охридски"
и защитава магистратура по икономика в университета "Джордж
Мейсън".
Последовател на австрийската икономическата школа, Цвет
плува в свои води във Фондацията за икономическо
образование, където започва работа през 2010 г. като редактор
на изданието „Freeman", а днес вече е директор по академичните
въпроси.
Член е на редакционния съвет на ИПИ и автор на седмична
колонка на сайта на Института за радикален капитализъм.
Сред гостите бяха проф. Валери Димитров и Евгений Канев,
които активно се включиха в дискусията след интересната
лекция.
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Броят на читателите на Икономическата библиотека продължава да се увеличава. Срещите, които
организираме, се радват на интерес. За разнообразието от събития допринася и дейността на секцията
„Библиотеката на предприемача”.
Продължаваме изготвянето и изпращането на седмичен бюлетин, в който представяме както нови книги
от нашия фонд, така и подбрани по дадена тема/автор заглавия.

Виртуална обиколка из нашата библиотека можете да направите тук.

НОВИ КНИГИ

Евроинтеграция без
илюзии

Essays in Positive
Economics

Вацлав Клаус

Milton Friedman

ИК „МаК”, 2012

University of Chicago
Press, 1966

Policies, Institutions and
the Dark Side of
Economics
Vito Tanzi
Edward Elgar Publishing,
2000

Primal Leadership:
Realizing the Power of
Emotional Intelligence
Daniel Goleman, Annie
McKee, Richard E.
Boyatzis
Harvard Business Review
Press, 2009

Консумативното
общество

Гласовете на
прехода. Либералите

Кристиан Банков

Мартин Иванов,
Венелин Стойчев,
Орлин Спасов

ИК ЛИК, 2009

ИК "Изток-Запад", 2011

Lectures on
Regulatory and
Competition Policy

Pamphlets
Frédéric Bastiat
Société d'Édition Les Belles Lettre,
2009

Talent is Overrated: What Really
Separates World Class
Peformers from Everybody Else
Geoff Colvin

Irwin M. Stelzer
Institute of Economic
Affairs, 2001

The Great Crash 1929
John Kenneth Galbraith
Houghton Mifflin
Company, 1988

Portfolio, 2008

Експертите на прехода:
Българските think-tanks на
прехода и глобаните мрежи за
влияние

Inclined to Liberty:
The Futile Attempt to
Suppress the Human
Spirit
Louis E. Carabini

Достена Лаверн

Ludwig von Mises
Institute, 2008

ИК "Изток-Запад", 2010

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Ден на свободата от правителството
6 януари 2012
Денят, в който гражданите спират да работят за правителството, е
известен по света като Tax Freedom Day, а у нас като Ден на
свободата от правителството. За четвърта поредна година експерти
от ИПИ изчислиха тази дата, която е символична и показва кога
държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде
моментално изземвано. Тази година плътно до 20 април ще работят
българите, за да си платят данъците през 2012 г.
Статия с методологията за изчисляването на този ден, както и
неговото значение за българина беше публикувана в седмичния
бюлетин „Преглед на стопанската политика” и бе извратено
съобщение до медиите, което е намери широк отзвук.

Медийно отразяване:


в-к Новинар



в-к Капитал



в-к Монитор



в-к Сега



в-к 24 часа



в-к Труд



dnevnik.bg



investor.bg



mediapool.bg



dir.bg
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Индекс на икономическата свобода 2012
13 януари 2012

Медийно отразяване:


БНР



Радио Фокус



Радио Благоевград



Радио Стара Загора



в-к 24 часа



в-к Труд



в-к Сега



в-к Стандарт

Резултатът на България спрямо предишното издание се влошава леко
до 64,7 точки (при максимум от 100), което ни отрежда 61-во място в
света и 27-мо в Европа. България се представя по-добре от средното
за света в повечето категории, но изостава от другите европейски
страни и е далеч от най-свободните икономики в света.



Deutsche Welle



darkifinance.bg



b2bnews.bg



capital.bg

България продължава да изостава чувствително по отношение на
върховенството на закона, правото на собственост и свободата от
корупция. Проблемна област остава и размерът на правителството,
като появата на бюджетен дефицит през последните години оказва
своето
негативно
влияние.
Най-добри
резултати
България
традиционно показва по отношение на фискалната свобода (заради
ниските данъци), както и по отношение на свободата на търговията
(тук политиката на ЕС играе водеща роля).



dnevnik.bg



econ.bg



mediapool.bg



investor.bg



vesti.bg

Огласяването на резултатите от класацията, изготвена от фондация
„Херитидж” и в. „Уолстрийт Джърнъл”, е сред запазените марки на
ИПИ и винаги се отразява широко в средствата за масово
осведомяване.
Индексът се изчислява по 10 категории: свобода на труда, свобода на
бизнеса, свобода на търговията, фискална свобода,
свобода от
правителството, парична свобода, инвестиционна свобода, финансова
свобода,
права
на
собственост
и
свобода
от
корупция.
Средноаритметичният сбор на точките в тези категории образува
общия резултат.

Успехите и провалите на българските правителства 1998 – 2011
16 януари 2012
Това е третото издание на анализа „Успехите и провалите на
българските правителства”, което допълва първото ( 2008 г.) и
второто ( 2011 г.) със 109 нови доклада. Обновеният анализ включва
697 одитни доклада и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 г. Чрез
предварително определени индикатори за оценка разгледаните в
докладите дейности на администрацията условно се класифицират
като „успехи” или „провали”.



TV7



Bulgaria On Air



БНР



ИА Блиц



ИА Фокус



в-к 24 часа

Въвеждане на задължителна предварителна и последваща
оценка на програмите и инициативите на администрацията,
която да помогне за ограничаването на финансовите загуби и
за
по-ефективното
целеполагане
на
осъществяваните
програми.



в-к Капитал Daily



в-к Новинар



в-к Стандарт



сп. Мениджър

Засилване
на
контрола
върху
процедурите
по
организирането на конкурси за изпълнение на обществени
поръчки, тяхното възлагане и последваща оценка.



darikfinance.bg



dnevnik.bg

Ограничаване на намесата на администрацията в икономиката
– видно е от направения преглед, че българската
администрация често не се справя с поставените ѝ
задачи. Това трябва да доведе до по-генерална реформа
във функциите ѝ.



investor.bg



mediapool.bg



money.bg



vesti.bg

В резултат на направения анализ ИПИ прави следните препоръки за
намаляване на случаите на неправомерно и неефективно разходване
на публични средства:








Медийно отразяване:

Въвеждане на ясен срок за изпълнението на големи програми –
при изтичането на поставения срок, администрацията следва ясно и въз основата на
задълбочен анализ да убеди обществото, че е необходимо да продължава
осъществяването на конкретни програми.

Целият анализ е достъпен тук.
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Инициатива на „Глобалната инициатива за партньорство за открито управление”
21 февруари 2012
На 21 февруари 2012 г. Светла Костадинова, Десислава Николова и Петър Ганев взеха
участие в неформална консултация, организирана от Министерския съвет във връзка с
изготвянето на План за действие в рамките на глобалната инициатива за партньорство за
открито управление.
Партньорство е инициатива на американския президент Барак Обама и бе оповестена от
държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън и външния министър на Бразилия Антонио
Патриота през юли 2011 г.
Целта на инициативата е да ангажира правителствата за стимулиране на прозрачност,
овластяване на гражданите, борба срещу корупцията и овладяването на нови технологии за
укрепване на управлението.

Национална програма за реформи
23 март 2012
Институтът за пазарна икономика следи отблизо изпълнението и актуализирането на
националната програма. За 27 март 2012 г. Министерството на финансите беше насрочило
дискусия по вариант 3 на актуализираната Национална програма за реформи на Република
България (2012-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020”.
Дни преди това, на 23 март, ИПИ публикува становище относно проекта за актуализация.
На организираното от финансовото министерство обсъждане участие от страна на ИПИ взе
Светла Костадинова.

Международен индекс „Право на собственост” 2012
29 март 2012
Сред запазените марки на ИПИ е и разпространението на резултатите
от международния индекс „Право на собственост” (International
Property Rights Index - IPRI). Индексът измерва степента на
защитеност на правото на интелектуална и на физическа собственост
в 130 държави по света, представляващи 97% от световния БВП.

Медийно отразяване:

В изготвянето на индекса за 2012 г. участие взеха 69 организации,
сред които и нашият институт.
Основният фокус на индекса е по какъв начин защитата на правото
на собственост се отразява върху икономическото благосъстояние.
Изследването показва, че по-добрата защита води до по-висок БВП
на човек от населението, повече преки чуждестранни инвестиции и
по-голям ръст на икономиката.
България заема 62-ро място (от 130 страни) с резултат 5,4 точки от
максималните 10. Тази оценка я поставя в средата на класирането,
като резултатът категорично ни разграничава както от найпроблематичните държави в света, така и от най-развитите такива,
където правото на собственост традиционно е добре защитено.



mediapool.bg



novinar.bg



dnevnik.bg



econ.bg



profit.bg



радио Варна



в-к Труд



в-к 24 часа



dir.bg



в-к Стандарт



в-к Класа



в-к Сега
В сравнение с 2011 г. България се изкачва с 2 места в класацията,
като резултатът й се подобрява с 0,1 точки. Като цяло за шестте
години, в които се издава индексът, защитата на правото на
собственост у нас постоянно се подобрява, но напредъкът e
изключително незадоволителен – от 4,9 точки през 2007 г. до 5,4 точки през 2012 г.
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ

На 14 март 2012 г. гост-лектор беше подуправителят на БНБ и член на Съвета на ИПИ г-н
Калин Христов. Пред три години, когато клубът започна своята дейност, първите лектори бяха
Георги Ангелов и Калин Христов. Решихме двамата лектори да ни гостуват поотделно.
Интересна лекция и отново времето не стигна. И как би могло - в лекцията си Калин Христов
търсеше отговора на въпроса „Quo vadis, Europe?”

УЧАСТИЯ НА ИПИ

11 януари 2012
Лекция на Петър Ганев в Нов български университет на тема „Три години след фалита на
Leman Brothers – а сега накъде?”
26 януари 2012
Дора Тодорова взе участие в семинара, организиран от АФА по въпроси на данъчното
осигуряване.
30 януари 2012
Светла Костадинова и Десислава Николова взеха участие в конференцията „Пет години от
членството на България в ЕС и конкурентноспособността на българската икономика”.
31 януари 2012
Светла Костадинова взе участие в конференцията „Жените – нежната сила на бизнеса”.
7 февруари 2012
Светла Костадинова присъства на представянето на доклада на Световната банка „Постигане
на интелигентен растеж. Как научните изследвания и иновациите да работят за България”.
13 февруари 2012
Светла Костадинова и Десислава Николова участваха в представянето на Национална
програма за развитие 2020.
21 февруари 2012
Светла Костадинова, Десислава Николова и Петър Ганев участваха в срещата, организирана
от Министерския съвет за предприемане на мерки по инициативата „Открито управление”.
21 февруари 2012
Петър Ганев участва в предаването „Референдум”, посветено на бонусите на чиновниците.

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ
129 е общият брой на участията на експертите ни през първите три месеца на годината в
различни медии – радио, телевизионни канали, публикации на статии.
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ЕКИП
Бинка Илиева пое длъжността мениджър развитие и връзки с дарителите.
Весела Добринова, която се присъедини към екипа ни през март, е нашият нов офис
мениджър.
Николай Вълканов е новото попълнение сред икономистите, който зае позицията на аграрен
икономист, осъществена с подкрепата на фондация "Америка за България".

Стажанти:
Веселин Василев и Иван Тодоров в момента са наши стажанти (февруари – април 2012).
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Можете да подкрепите с дарение усилията на ИПИ за повече
лична свобода, малка и ефективна администрация и
предвидима бизнес среда



Ще продължим да осъществяваме натиск за
по-бързи реформи, водещи до просперитет
за всички;



Ще наблюдаваме, коментираме и
предлагаме разумни решения;



Ще бъдем винаги на линия, когато има
опасност от неразумни решения и политики
или с други думи, ще защитаваме идеите, в
които вие и ние вярваме.

Инвестицията в усилията на ИПИ за повече стопанска и индивидуална свобода се възвръща
многократно.
Вярваме, че цените свободата си и възможността сами да решавате кое е добре за Вас.
Това са идеите, които защитаваме и затова се обръщаме към Вас с покана за инвестиция в
ИПИ. В замяна на Вашата инвестиция ние:

Изберете коя от нашите дейности искате да подкрепите:





Кампания “Разходите на българската
държава;
Пенсионна реформа;
Ден на свобода от правителствена намеса
в България;
Индекс на икономическа свобода за
България;







Мястото на България в международните
класации;
Стажантска програма;
Клуб на студентите към ИПИ;
Алтернативен бюджет с ниски данъци;
Икономическа библиотека.

За повече информация, моля посетете страницата на ИПИ.
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