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юни - септември 2010

ИПИ има страница във Facebook
Повече от 2 954 приятели следят ежедневно нашите новини.
Ако още не сте се присъединили, можете да го направите на:
http://www.facebook.com/pages/Institute-for-MarketEconomics/129780411071?ref=nf
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Семинар за студенти, 30 юни 2010
На 30 юни 2010 се проведе поредният семинар за
млади хора от Клуба на студентите към ИПИ на
тема „Чуждите инвеститори в България„добри” или „лоши”.
Той беше провокиран от множеството новини и
скандали около чужди компании - инвеститори в
България в последните месеца. Обсъждаха се
приватизационните договори, неизпълнените
обещания, водената от тях политика и плановете
за бъдещо развитие. Оформиха се две основни
тези – „не работят като в собствените си
страни” и „чуждите инвестиции са истинската
антикризисна мярка”.
Семинарът имаше за цел да извлече основните
аргументи, гледни точки и нагласи на младите хора
по въпроса.
За целта организирахме ситуационна игра с
казус за инвестиция на голяма чуждестранна
компания в България, в която всички студенти
взеха активно участие. Студентите трябваше да
защитават определени позиции според
предварително зададените им роли в началото на
семинара – на инвеститор, държава, местна власт,
местна структура на гражданското общество,
работници и журналисти.
Активната роля на студентите беше ключова за
успеха на играта и затова бяха предвидени
скромни награди за най-активните студенти,
успели добре да аргументират позицията си.
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Семинар за студенти, 29 септември 2010
Сътрудничеството на Клуба на студентите към ИПИ и
фондация за свободата „Фридрих Науман” продължи
и през септември. През изминалата седмица
проведохме поредния семинар, насочен към млади
хора на тема „Как и какви закони се правят в
България”. В семинара участие взеха повече от 35
студенти, които имаха възможност да участват в
ситуационна игра, чиято цел бе да изготвят мотиви
на проект на нормативен акт.

Участниците трябваше да измислят аргументи За и
Против предоставяне на възможността на общините
да определят максимални цени на таксиметровите
услуги на територията си.

Нови книги в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, юни - септември 2010

o

The Black Swan, The Impact Of The Highly
Improbable, Nassim Taleb, 2007

o

Комуналният капитализъм, Румен Аврамов,
Из българското стопанско минало, Център за
либерални стратегии, 2007

o

The Big Short, Michael Lewis, 2010

o

Бил Гейтс: Пътят напред, прогресът
въпреки пречките, Дневник, 2008

o

Пари и Де/стабилизация в България 19481989, Румен Аврамов, Институт за изследване
на близкото минало, 2008

o

Нацията новатор, Сенор и Сингър, 2010

o

Финансовият крах, Йохан Норберг, 2009

o

Непознатият Барак Обама, Дейвид Фредосо,
2008

o

Свободно падане, Джоузеф Стиглиц, 2010

http://library.ime.bg/

o

Blink, Malcolm Gladwell, 2007

Икономическата библиотека има страница във
Facebook – присъединете се, за да научавате първи
за новите книги и събитията, които започваме да
организираме.

o

Паричният ред: Критика на теорията на
парите, Николай Неновски, 2007

o

Кой е виновен за кризата. Отговорът на
австрийската икономическа школа.
Сборник статии, 2010

o

Lords of Finance – 1929, the Great
Depression, and the Bankers Who Broke the
World, Liaquat Ahamed, 2010

През юли 2010 ИПИ получи статус на
организация, която може да получава дарения от
книги от Liberty Fund в Индианаполис, САЩ.
ИПИ направи огромна поръчка за библиотеката и в
началото на септември получихме повече от 400
книги, сред които на велики автори като Адам
Смит, Дейвид Рикардо, Джон Стюарт Мил,
Дейвид Хюм, Едмънт Бърк, Алексис дьо
Токвил, Лудвиг фон Мизес, Фридрих Хайек,
Джеймс Бюканън, Гордън Тълок, лорд Актън,
Бруно Леони. Вече въвеждаме книгите в каталога
– проверявайте и поръчвайте?

Можете да се абонирате и за месечния бюлетин на
Библиотеката тук.
И не забравяйте да препоръчате Библиотеката на
всеки, който се интересува от икономика.
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ИПИ продължава кампанията си „Разходите на българската държава”
Кампанията се финансира единствено от индивидуални дарения.

В началото на 2010 ИПИ обяви започването на нова кампания, която да следи и анализира държавните
разходи, да препоръчва намаление на харченето и повишаване на ефективността им.
В последните месеци продължихме с усилията са за повече прозрачност и отчетност в харченето на парите
на българските данъкоплатци.

Статии:

Публикации:

За добрите - повече пари, а за лошите - повече пари,
17 септември 2010

Съкращенията са възможни (конкретни
предложения за бюджетни съкращения), 16
юни 2010

Ограничители на дълга в Еврозоната, 17 септември
2010
Помощи за милиони, 3 септември 2010

Анализи:

Спадът на бюджетните разходи през юли - старт на
дългоочаквана тенденция или еднократно явление, 3
септември 2010

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 (публикуван на 24
септември 2010):

"Скритият" дълг на пенсионните обещания, 20 август
2010
Субсидиите ощетяват всички, 20 август 2010
Ще увеличаваме ли още дефицита?!, 13 август 2010
Бюджетните разходи - sans changement*, 6 август
2010
Нямаме оправдание, просто си харчим, 16 юли 2010
Някои наблюдения върху първата година на
правителството, 9 юли 2010
Процедурата по свръхдефицит - общи и частни
положения, 9 юли 2010
Мерките за заетост - скъпи и неефективни, 25 юни
2010
Всички съкращават, а ние вдигаме дефицита, 18 юни
2010
Да закърпим бюджета с приватизация?, 18 юни 2010
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•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - МАКРОРАМКА

•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - ФИСКАЛНА
ПРОГРАМА

•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - ПРИХОДИ И
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – РАЗХОДИ

•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – НОВ ДЕФИЦИТ,
НОВ ДЪЛГ И ТАКА НАТАТЪК

•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – УСТОЙЧИВОСТ,
РЕФОРМИ И ФИСКАЛНИ РИСКОВЕ

•

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И
ПРОГРАМИ
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Светла Костадинова и Петър Ганев от ИПИ участваха в годишната Европейска
ресурсна банка, 09 - 11 септември 2010
Както всяка година, ИПИ участва в годишната среща
на европейските мозъчни тръстове, които
разпространяват идеите за икономическа свобода.
Тази година срещата беше домакинствана от
Taxpayers’ Alliance в Лондон.

Баронеса Маргарет Тачър

Изненадата на срещата бяха два специални госта.

Д-р Артър Лафер

Независимият пенсионен съвет продължи с работата си
На 22 юли 2010 Съветът публикува позиция по
текущия пенсионен дебат. Тя е озаглавена
„Необходима е реформа в пенсионния модел” и
проследява реалните ефекти от намалението на
осигурителната тежест в България в последните пет
години, влиянието върху инвестициите, пазара на
труда, растежа и сивата икономика.
Ето и част от заключенията:
1.

За последното десетилетие данъчните ставки
бяха намалени до 10% при данъка върху
доходите и данък печалба, а осигуровките – до
30%. Въпреки това, приходите в бюджета не
намаляха. Дори обратното, бюджетните приходи
се увеличиха.

2.

Инвестициите в икономиката нараснаха от 28%
от БВП през 2005 г. до 38% от БВП през 2008 г.

3.

Преките чужди инвестиции достигнаха рекордни
нива от над 30% от БВП през 2007 г., точно
когато беше намалено облагането

4.

Безработицата намаля чувствително и бяха
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Отразяване в медиите, юли 2010:
Investor.BG – Експерти: Увеличение на
осигуровките ще ускори краха на пенсионната
система
Дневник – Икономисти: Целта на пенсионната
реформа трябва да е преминаването към лични
пенсионни сметки
DarikFinance– Сегашната пенсионна система обречена на крах
Монитор – Внасяме за пенсия в лична сметка
bTV Новините – Експерти: Сегашният пенсионен
модел носи постоянна заплаха за фалит на
държавата
24 часа – Внасяме за пенсия в лични сметки като
в банка
Стандарт – Спестявайте в лични сметки за
старини

Институт за пазарна икономика
Новини юни – септември 2010

създадени 400 хиляди нови работни места след
намалението на осигуровките и данъците.
5.

Средната работна заплата нарасна с най-високия
реален ръст за последните 20 години.

6.

Намалените данъци доведоха и до повече
приходи в бюджета, което позволи повече
държавни разходи, включително и за пенсии.

7.

Брутната добавена стойност скача с над 20 млрд.
лв. за периода 2005 – 2009 г. Казано по-просто,
по-ниските данъци и осигуровки са оставили
повече пари както в бизнеса, така и в
работещите.

Реформата, която Съветът предлага е:
Пенсионната реформа трябва да цели пълен преход
към система, при която хората спестяват в лични
пенсионни сметки. Държавата ще играе поддържаща
роля, осигурявайки социална пенсия при определени
условия. На практика това би било система с два
стълба – капиталов стълб и социален стълб.
Капиталовият стълб се гради изцяло върху
спестяванията на хората и има личен характер,
докато социалният стълб се гради върху
преразпределение през бюджета и изпълнява
социална роля.

Членове на Независимия съвет за пенсионна
реформа са: Петър Ганев, Светла Костадинова,
Владимир Каролев, Георги Ангелов, Георги Ганев,
Лъчезар Богданов, Георги Стоев и Десислава
Николова.

ИПИ публикува за поредна година индекса Икономическа свобода по света,
20 септември 2010
За десета поредна година ИПИ публикува
резултатите от най-новото издание на индекса
Икономическа свобода по света на канадския
институт Фрейзър, чийто местен партньор е
Института.
България се нарежда на 36-то място
в „Икономическа свобода по света: годишен
доклад 2010.
Докладът представя картината през 2008 г.
(последната година, за която има налични
официални данни за всички страни). Големите
промени за България се дължат на преоценка на
един от индикаторите в категория „размер на
правителството”. Съвместната работа между експерти
от ИПИ и авторите на изследването доведе до
преоценка на индикатора, касаещ държавните
предприятия и размера на държавните инвестиции,
което повиши резултата и класирането на страната
ни. След настъпилите промени страната ни получи
рейтинг 7,31 и се нареди на 36-то място, като
предходната година заемаше 41-во място с рейтинг
7,30.
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Препоръките на ИПИ за постигане на по-висока
икономическа свобода в България и повече
просперитет стъпват на следните принципи:

Медийно отразяване, 20-21 септември 2010:

•

в-к Дневник

•

Върховенство на закона

•

в-к Пари

•

По-малко правителство – свиване на
администрацията и държавните разходи, както и
преосмисляне на всички субсидии от бюджета.

•

в-к Стандарт

•

в-к Класа

•

в-к Сега

•

Mediapool

•

Investor.bg

•

Стабилни пари – запазване на валутния борд и
ускорено присъединяване към еврозоната.

•

Стабилни държавни финанси – въвеждане на
фискален борд, който да гарантира бюджетна
дисциплина и по-малко намеса от страна на
политиците.

•

Условия за бизнес – свеждане до минимум на
взаимоотношенията между бизнес и
администрация, задължително използване от
администрацията на електронни услуги,
вътрешна комуникация между държавните
органи.

•

Пазар на труда – преосмисляне на политиката на
пазара на труда, в т.ч. изцяло нов Кодекс на
труда, намаляване на облагането на труда и
пенсионна реформа, предоставяща избор и
директна връзка между плащани осигуровки и
получавана пенсия (система на спестявания, а не
на трансфери от бюджета).

Медийни участия на екипа на ИПИ за периода юни – септември 2010
През последните три месеца екипът на ИПИ имаше над 60 медийни участия – телевизия, радио и вестници.
Преобладаващата част от тях са по следните теми:
•

Ефектите от кризата

•

Последици от икономическата политика на правителството

•

Пенсионна рефрома

•

Минимална работна заплата

•

Проектобюджет за 2011

•

Разходи на българските правителства
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