НОВИНИ от ИПИ
април - юни 2014

Скъпи приятели,

Убедени сме, че се информирате за нашата дейност - от
сайта, фейсбук страницата, седмичния бюлетин, изявите на
колегите по различните медии.
Целта на тези новини е да обобщим нашата дейност през
изминалите три месеца. А те бяха изпълнени с усилена работа по
проекти и консултантски услуги.
Вярваме, че ще проявите интерес и ще подкрепите
инициативите на ИПИ. Те са както актуални, така и с дългосрочен
характер, защото изграждат икономическо знание и капацитет за
критично мислене.

С пожелание за хубаво лято
Десислава

ИПИ в социалната мрежа

тук

тук
тук
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СЪБИТИЯ
2014 Free Market Road Show – Sofia
09 май 2014, зала „София”, гранд- хотел „София”

За втора поредна година София бе включена в маршрута на Free Market Road Show. Нашият
институт е местният партньор на инициативата, в която тази година се включиха 28 европейски
града.
„Бъдещето на Европа под заплаха: Какво следва след европейските избори?” - това беше
темата, която бе обстойно разгледана в три панела. В първия, на тема „Централизация vs.
дерегулация: Дали по-голямата роля, която Брюксел играе, е ключът към благоденствие или подобрият път е субсидиарността?” участие взеха Красен Станчев и Питер Клепе (Open Europe,
Brussels)

Джон Чизъм (изпълнителен директор на John Chisholm Ventures), Крис Бътлър (Americans for
Tax Reform) и Петър Ганев (ИПИ) изказаха своето мнение по темата „Изтичане на мозъци vs.
стимули: Дали повишената конкурентоспособност е в състояние да сложи край на загубата на
много талантливите и способни хора в Европа?”
Барбара Колм (директор на института „Хайек”, Виена и директор на Австрийския
икономически център), Джон Фънд (журналист-коментатор, „Уолстрийт джърнъл”) и Даниел
Кадик (Фондация за свободата „Фридрих Наумн”) изложиха позициите си по третия панел,
озаглавен „Напредък срещу стагнация: В каква посока суверенните държави в Европа ще
поемат след предстоящите избори особено по въпросите на имиграцията и на единния пазар?”
На специален щанд бяха представени издания на „Либърти
фънд” (Liberty Fund). С гордост може да заявим, че цялата
колекция е на разположение и на читателите на
Икономическата библиотека.
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Шест кръгли маси по актуални проблеми на регионалното развитие
Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Варна, Габрово и Враца
09 – 19 юни 2014

През юни в Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Варна, Габрово и Враца бяха организирани
кръгли маси, на които се обсъдиха актуални проблеми на регионалното развитие. Участие взеха
представители на местния бизнес и неправителствения сектор, както и на общинските и
областните администрации в съответните области.
Поредицата от кръгли маси е част от подготовката на предстоящото трето издание на
изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, издавано с финансовата подкрепа
на Фондация „Америка за България”.
Екипът на ИПИ благодари на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за активната
подкрепа, както и на Милена Проданова (Варна).
Материали от кръгли маси:
Благоевград | Пловдив | Стара Загора | Варна | Габрово | Враца
Основните впечатления на ИПИ от Южна България са достъпни тук.
Основните впечатления на ИПИ от Северна България са достъпни тук.
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АНАЛИЗИ
Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки
в България
април 2014
Навлизането и експанзията на модерната търговия не може да се
разглежда едностранчиво, поне дотолкова, доколкото всяко
разместване на пазарните пластове създава печеливши и губещи.
Същевременно негативните ефекти от присъствието на модерната
търговия в България изглеждат силно преувеличени. От гледна точка
на потребителите са налице ясни преимущества – по-голямо
разнообразие и удобство при покупките на относително по-ниски цени
и при сравнително по-високо качество. Мит се оказват твърденията, че
големите вериги не плащат данъци. Не бива да се пренебрегва и
ефектът от изсветляване на част от търговията с храни и напитки, за
което трудно може да се намери друга причина освен навлизането на
веригите за модерна търговия.

Медийно отразяване:

Авторът на анализа Николай Вълканов не претендира за
изчерпателност по отношение на всички възможни ефекти и
последствия от развитието на модерната търговия в страната. Според
него то със сигурност може да послужи за основа на бъдещи
проучвания, както и да бъде отправна точка при дискусии и
предложения за промяна на регулаторната база.
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Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на
нормативната уредба и на здравия разум
юни 2014
Анализът има за цел да представи регулаторната рамка и да изследва в
каква степен тя е спазена при вземането на ценовите решения през 2013
година. В допълнение се анализират последствията от тези решения върху
засегнатите страни, постигането на целите, с

Медийно отразяване:
•

investor.bg

•

capital.bg

•

dnevnik.bg

•

darikfinance.bg

Авторът на изследването Калоян Стайков прави следните изводи, след
като обстойно разглежда нормативната рамка в сектора.
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ИА „Фокус”

„Крайният резултат от ценовата политика в сектор „Електроенергетика”
през 2013 г. не е изненада: прогнозен натрупан дефицит до края на юни
2014 г. от близо 1,3 млрд. лв. само за изкупуване на електроенергия от
ВЕИ. Освен него, трябва да се отчитат и огромните задължения на НЕК –
краткосрочни в размер на 2,22 млрд. лв. и дългосрочни в размер на 627
млн. лв. към септември 2013 г., както и загубите и липсата на инвестиции в
други държавни компании. За разрешаването на натрупаните проблеми не
са необходими революционни мерки, а точна оценка на необезпечените
разходи и създаване на механизъм за споделянето им между крайните
потребители и пазарните участници”.
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ПРОЕКТИ НА ИПИ
1. „Регионални профили: показатели за развитие” – издание за 2014 г.
Предстои отпечатването на третото изследване по проекта, финансиран от Фондация
„Америка за България”. Изданието ще бъде представено официално 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 се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.
Николай Вълканов изготвя месечни обзори на зърнените пазари, както и други анализи,
доклади, коментари за състоянието и перспективите на селското стопанство в България,
Европейския съюз и по света.
През изминалите месеци журналистическият интерес към тези анализи нарасна неимоверно.
3. Активно гражданство и добро управление в борбата с бедността
Двугодишен проект, финансиран от Норвежкия фонд.
Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към
образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и
неравенствата в страната.
Резултатите от проекта ще са повишаване на знанието за факторите, водещи до бедност в
страната с фокус върху образованието и пазара на труда, както и разработване на предложения
за работещи политики. Предложенията ще стъпят върху данни и изследвания, ще бъдат
прозрачни и ориентирани към постигането на реални и устойчиви резултати. Не на последно
място, възможните мерки за намаляване на бедността ще бъдат дискутирани от широк кръг
експерти.
Изготвените анализи са достъпни на сайта на проекта.
4. Образът на предприемача в посткомунистическите страни
В процес на редакция е сборник с есета на десет изтъкнати личности с принос към теорията на
австрийската икономическа школа. В него „са представени някои изключително интересни
текстове, които поставят предприемача в центъра на икономическите процеси. Тези текстове
съвсем не изчерпват темата, а по-скоро загатват за един различен поглед, който изглежда много
по-близък до реалността, отколкото познатата ни икономическа теория. Можем да твърдим, че
в този подход е представена австрийската традиция в изследването на същността и ролята на
предприемача, макар и не всички автори да се припознават като австрийски икономисти.
Строго научните аргументи са придружени от някои по-леки и художествени текстове, които
не олекотяват сборника, а дори напротив – допълват образа и ролята на предприемача” – както
се отбелязва в предговора на изданието.
През есента се очаква тази колекция от есета да излезе от печат.
Подготвят се и няколко видео материала по темата за предприемачеството, които ще качим на
сайта на ИПИ и в youtube.
5. Преглед на мястото на България в международните класации
За шеста поредна година, благодарение на финансовата подкрепа на Фондацията за
свободата „Фридрих Науман”, икономистите на ИПИ ще направят преглед на редица
международни индекси, ще анализират причините за мястото на България в тях и ще направят
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препоръките за постигането на по-добри резултати, което доказано се изразява в повече
инвестиции, по-бърз растеж на икономиката и по-високи доходи.
ПРОЕКТИ НА ИПИ,
финансирани изцяло от дарения
Отново ви представяме проектите, по които работим през тази година. Надяваме се, че ще
откриете дейност, която бихте желали да подкрепите. Още от самото си създаване институтът
винаги е разчитал и на спомосъществувателството на своите приятели и съмишленици. Те са
част от голямата общност на хора, които подкрепят идеите за индивидуална свобода и пазарна
икономика.
1. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика" – една от запазените марки
на ИПИ.
2. Месечен английски бюлетин на ИПИ – продължава традицията на едно от първите
печатни издания.
3. Успехите и провалите на българските правителства
Подготвя се петото поред издание, в което се анализира работата на българската
администрация посредством докладите на Сметната палата.
4. Алтернативен бюджет на ИПИ
И тази година нашите икономисти ще изготвят алтернативен вариант, чиято цел е да покаже, че
е възможно да се разработват и бюджети с ниски данъци и по-ефективни разходи.
5. Икономическата свобода в България
ИПИ е партньор в изготвянето на две класации, които измерват степента на икономическа
свобода по света - Индексът на икономическа свобода на фондация „Херитидж” и списание
„Уолстрийт Джърнъл”, и международната класация на канадския институт „Фрейзър”.
Институтът отговаря и за разпространението на изследванията в България.
В станалото вече традиционно издание „България в международните класации” икономистите
анализират по-подробно данните за България и на тяхна база изготвят препоръки.
6. Индекс право на собственост
ИПИ представя международния индекс „Право на собственост” 2013 (International Property
Rights Index - IPRI), който отчита защитата на интелектуална и физическа собственост в 131
държави по света, представляващи 98% от световния БВП и 93% от населението на Земята.
Институтът е сред 74-те международни организации, които сътрудничат на Алианс „Право на
собственост” при съставянето на годишната класация.
7. Клуб на студентите към ИПИ
През последните месеци дейността на Студентския клуб не е така активна, както беше в
началото на неговото създаване. Клубът организира самостоятелно по-малко мероприятия.
Същевременно се зароди много добро партньорство с новосъздадени студентски организации с
либертарианска насоченост. Тази тенденция е много обнадеждаваща и доказва, че една от
задачите на Клуба на студентите към ИПИ - да осигурява форум на студентите, интересуващи
се от икономика и икономическа философия и да предоставя достъп до нови знания, различни
гледни точки и идеи, може да се смята за изпълнена.
Разбира се, работата на полето на разпространение на знанието, в т.ч. и на икономическото,
няма нито срок, нито граници.
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8. Стажантска програма
От 2005 г. ИПИ редовно организира и провежда програма за стажанти. Стажът е с
продължителност от три месеца. По време на стажа младежите участват пълноценно в работата
на института – пишат статии, кратки резюмета, участват в извършването на проучвания и
организирането на публични събития.
Проектът се финансира от собствени резерви на ИПИ, но се търсят дарения за
финансовото му обезпечаване.
9. . Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
Библиотеката се създаде по проект, финансиран (ноември 2009 – януари 2012 г.) от Фондация
„Америка за България”. За четирите години Икономическата библиотека успя да се утвърди
като място, на което може да се намери нова, качествена, труднодостъпна (по различни
обективни причини) икономическа и обществено-политическа литература. На читателите е
осигурен лесен и бърз достъп до книгите.
Организирането на представяния на книги и автори, лекции, дискусии и прожекции „оживи”
библиотеката, превърна я в своебразен форум за обсъждане на идеи, провеждане на дебати по
актуални теми и превръщането й в интерактивна библиотека.

ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА
МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ
Преместването на офиса през м. март
позатрудни работата на библиотеката.
Предимство бе дадено на подреждането на
книгите, за да се обслужват лесно
читателите. Летните месеци също бяха
посветени на постепенно преминаване към
нормален режим на работа.
С началото на учебната година ще подновим срещите в библиотеката. Имаме и амбициозната
цел дискусиите, представянето на книги и автори, да се излъчват в реално време.

КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ
Дискусия на тема „Либералният поглед към Европа”
22 април 2014, СУ „Св. Климент Охридски”
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ИПИ и Фондация за свободата „Фридрих Науман”, със съдействието на Либертарианския клуб
към Софийския университет, организираха дискусия на тема „Либералният поглед към Европа:
визията за свободно общество и предизвикателствата на бюрокрацията, фискалните трансфери,
общата валута и мира”.
Сериозните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, определи избора на
темата. Те произтичат както от икономическите проблеми на еврозоната и на Евросъюза като
цяло, така и от политическите трудности, в резултат на промените в геополитическата ситуация
след събитията в Украйна и анексирането на Крим.
Петър Ганев, Кузман Илиев и Явор Алексиев представиха своя поглед към свободна Европа. В
оживената дискусия бяха обсъдени въпроси, свързани с бюрокрацията, фискалните трансфери,
общата валута, конкурентоспособността и пазарите, както и геополитическия път на новите
страни членки.

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ
За изминалите три месеца експертите на института имат 169 медийни изяви – интервюта за
различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви.
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