НОВИНИ от ИПИ
юли - септември 2012

Скъпи приятели,

Лятото отмина и въпреки че успяхме да си починем малко, ние в ИПИ имахме много работа през юли и
август. Целият екип беше зает с изготвянето на регионалното изследване на икономиката, което ще
представим през ноември. Повече информация за него ще изпратим по-късно, а сега отново ви даваме
кратко инфо за изминалите три месеца.
С пожелания за успешна работа през новия сезон
Светла
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ПРЕДСТОЯЩО

„РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ – ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ”

От началото на 2012 г. ИПИ започна мащабна инициатива за анализ на развитието на регионите в
България. Проектът има за цел да представи и анализира развитието на областите в България в
сравнителен план. Той е 3-годишен и се изпълнява от Института за пазарна икономика (ИПИ) с
подкрепата на фондация „Америка за България”.

Публикацията ще се изпраща до представители на правителството, Народното събрание, работодателски
и браншови асоциации, синдикати, международни организации, неправителствения сектор и граждански
сдружения.
Всички данни и анализи ще бъдат достъпни свободно на интерактивната интернет страница на
изследването.
Целта на проекта е да се привлече вниманието към основните проблеми на регионалното развитие, като
се откроят добри практики и се стимулира съревнование между регионите с цел подобряване условията за
живот и бизнес средата.
Изследването включва налична и най-актуална статистическа информация за осем групи индикатори.
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Анализът за всяка област ще бъде в статика и динамика, за да покаже текущото състояние на областите,
но и промяната през последните 10 години.

СЪБИТИЯ

КРЪГЛА МАСА
„ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПОЩЕНСКИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ:
ЕФЕКТИ И ПРЕПОРЪКИ”
03 юли 2012, зала „София”, гранд-хотел „София”
Необходимост от реформи има във всички сфери. Пощенският сектор не прави изключение. През
последните години там настъпиха редица промени в резултат на развитието на технологиите и
либерализацията на европейско ниво.

Организирането на кръгла маса целеше да се
направи преглед на постигнатото в България,
да се чуе мнението на заинтересованите
страни и да се направят някои конкретни
препоръки.
ИПИ представи анализа си за състоянието на
„Български пощи” ЕАД в контекста на
либерализацията на пощенските услуги в ЕС
и България.
Участие в кръглата маса взеха представители
на „Български пощи” ЕАД, експерти от
дирекция „Съобщения” към Министерството
на транспорта, специалисти от Комисията за
регулиране на съобщенията, представители
на
куриерски
фирми,
синдикалисти,
анализатори и други.

Медийно
отразяване:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БНР
bTV
ВВТ
Bulgaria on
Air
в. Сега
в. Стандарт
в. Класа
БТА
mediapool.bg
econ.bg
investor.bg
cross.bg

Свидетелства за интереса към състоянието на
пощенския пазар и перспективите пред него
бяха както препълнената зала, така и оживената дискусия.

•
•
•

Резюмето на анализа е достъпно тук.
Пълният текст на изследването е достъпен тук.
Презентацията от кръглата маса е достъпна тук.
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МИЛТЪН ФРИДМАН И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ
31 юли 2012
На 31 юли 2012 г. ИПИ се присъедини към световната инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day
2012”. Организирахме специално събитие, посветено на 100-годишнината от рождението на
харизматичния икономист Милтън Фридман, където се събраха много приятели на института, съпричастни
към идеята за индивидуална и икономическа свобода.
Различни аспекти от интелектуалното наследство на Нобеловия лауреат по икономика (1976) представиха
Калин Христов, Георги Ангелов и Петър Ганев.

След официалната част зададохме по един въпрос и на
тримата, за да разкрием защо Фридман е определян
като най-влиятелния икономист на ХХ век?

Противоречивият учен може ли да бъде влиятелен
икономист?

Калин Христов: Фридман вярва, че теорията може да
се променя в практиката. Вярва, че няма абсолютни
теории.

Вярвате ли, че днес, в България, идеите имат сила да
променят и от кого зависи това?

Георги Ангелов: Да. И това зависи от нас. От всички,
които сме се събрали тук.

Мислите ли, че един икономист трябва да се придържа
само към една определена теория?

Петър Ганев: Трябва да е последователен в мисленето
и аргументите си. Важно е да се чете всичко, а не само
това, което отговаря на собственото мислене.
Често най-харизматичните икономисти са тези, които
четат противниците си и оборват аргументите им.
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ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА – МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ

През летните месеци Икономическата библиотека не бе така оживена по разбираеми причини. Не
организирахме мероприятия, но продължихме да попълваме книжния фонд – чрез закупуване и дарения.
Общият брой на новите книги за периода е 28, от които половината са дарение.
В групата на дарителите се включиха и наши стажанти – настоящи и бивши. Но както се шегуваме в ИПИ
– „няма бивш ИПИ-ец”.
Независимо от отпускарския сезон най-запалените ни читатели идваха да заемат книги - предимно
класически трудове и книги в областта на предприемачеството.
Отдавна искаме сайтът на библиотеката да има и английска версия. Смятаме, че така ще привличаме още
повече читатели. Но са необходими малки инвестиции. Ще се радваме на всеки, който ни подкрепи, за да
„проговори” сайтът на английски език. Как да го направите? Вижте тук.
От края на месец юли бюлетинът на библиотеката започна да
излиза един път месечно с рубрики за нови книги, представяне
на автор/книга, интервюта.
Августовският брой бе посветен на отбелязването на 100годишнината от рождението на Милтън Фридман, а през
септември Красен Станчев сподели как според него се
преплитат книгата, четенето и знанието.
Направихме някои подобрения на сайта, за да бъде
навигацията още по-лесна, а и като подготовка за английската
версия.
Виртуална обиколка из нашата библиотека
направите тук. А това са най-новите заглавия.

можете

да

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ
„Икономическа свобода по света” - годишен доклад 2012 на канадския институт „Фрейзър”
18 септември 2012
ИПИ
разпространи
информация
икономическата свобода по света.

за

медиите

относно

състоянието

на

Докладът, изготвен от канадския институт „Фрейзър”, представя картината през
2010 г. – последната година, за която има налични официални данни за всички
страни.
България заема 45-то място. Тя леко влошава резултата си спрямо предходната
година, което се дължи на забавянето на икономиката и по-голямата роля на
държавата – прекомерен дефицит и разходи срещу кризата.
Страната ни бележи най-добър резултат в категорията „достъп до сигурни и
стабилни пари”, което се обуславя от валутния борд и ниската инфлация. През

Медийно
отразяване:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bTV
в. Капитал
в. 24 часа
в. Труд
в. Дума
dnevnik.bg
mediapool.b
g
investor.bg
vesti.bg
econ.bg
inews.bg

2009 г. и 2010 г., когато кризата удари България най-тежко, средногодишната
инфлация беше под 3%, докато в предходните години на бърз растеж достигаше
далеч по-високи стойности и дори надхвърли 10% през 2008 г.
Тазгодишното издание на доклада показва, че икономическата свобода в света
леко се подобрява, като средната световна оценка по скалата от 1 до 10 достига
6,83 през 2010 г. Кризата провокира по-голяма държавна намеса в развитите
държави, което срина икономическата свобода по света до исторически ниски
нива през 2009 г. Завръщането към икономическата свобода през последната
година е все още крехко и водено от развиващите се страни.
Информацията завършва с препоръки, изготвени от експертите ни,
повишаване на благосъстоянието и развитието на икономическата свобода.

за

Текстът на съобщението до средствата за масово осведомяване можете да видите
тук, целият доклад е достъпен на http://www.freetheworld.com/
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ
ЛЕТЕН СЕМИНАР "EUROPE & LIBERTY”
14-20 юли 2012, гр. Банско
В периода 14-20 юли 2012 г. в Банско се проведе летен семинар “Europe & Liberty”, организиран от
Института за пазарна икономика и Клуба на студентите към ИПИ, Института за икономически изследвания
Европа (IES – Europe) и финансиран от Фондация за свободата „Фридрих Науман” и индивидуални
дарители.
Семинарът бе проведен изцяло на английски език, като участие взеха над 30 студенти от различни страни
– Армения, Грузия, Румъния, Македония, Молдова, Русия, Чехия, Турция, Холандия и България.
Семинарът бе изцяло безплатен за участниците, като всеки един от тях премина през процедура по
кандидатстване и бе одобрен в съревнование с други студенти от цял свят.
Лектори на семинара бяха Пиер Гарело (Франция), Грегори
Красен Станчев и Петър Ганев от ИПИ.

Ремке (САЩ), Карло Лотиери (Италия),

В рамките на една седмица участниците се докоснаха до идеите на класическия либерализъм в един
широк спектър – тръгвайки от чисто философските и правни принципи и достигайки до австрийската
икономическа
школа.
Лекциите
заемаха една част от семинара, а в
останалото време инициативата бе
на студентите – за въпроси и
дискусии.
ИПИ изказва благодарности на
своите партньори, както и на
индивидуалните дарители, които
направиха този семинар възможен.
Благодарни сме и на участниците, за
това че направиха инициативата ни
успешна.
Желанието ни е летният студентски
семинар да стане традиционен. Ако
инициативата ви допада и искате да
се включите или помогнете за
нейното осъществяване, то може да
се свържете с нас по всяко време.

ИЗБРАНИ УЧАСТИЯ НА ИПИ

05 юли 2012
Светла Костадинова и Калоян Стайков взеха участие в международна конференция, организирана от БНБ,
по повод 15-та годишнина от въвеждането на паричния съвет в България „Парична и макронадзорна
политика. Противоречат ли си или се допълват?”.
10 юли 2012
Светла Костадинова участва на среща на Австрийския бизнес кръг.
16 юли 2012
Светла Костадинова участва в обществена консултация в Министерския съвет, във връзка с
разработването на Националната програма за развитие на България 2020 (НПР Б2020), на тема „Ресурсно
обезпечаване на политиките, насочени към растежа в НПР Б2020”.
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17 юли 2012
Светла Костадинова, Десислава Николова и Калоян Стайков взеха участие в среща с представители на
Международния валутен фонд.
30 юли 2012
Петър Ганев участва като лектор в първата среща на Студентския либетариански клуб в УНСС.

30 юли – 05 август 2012
Десислава Николова участва в семинар, организиран от Foundation for Economic Education в Ню Йорк.

05 септември 2012
Петър Ганев изнесе лекция в събитието Обединени идеи за България – студентска инициатива, целяща да
намери решения на основните проблеми у нас чрез дискусии сред младите хора.

20 септември 2012
Петър Ганев участва като лектор в семинар, посветен на пазара на труда във Варна, организиран от
Jobtiger.bg и с участието на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и икономисти.

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ
Горещините и отпуските не повлияха на медийните изяви на нашите експерти. Участията им в различните
средства за осведомяване е 143.

ЕКИП
Димитър Вучев, Михаил Михайлов и Филип Манчев са нашите стажанти (юли-септември 2012).

ИПИ в социалната мрежа

тук

тук
тук

Можете да подкрепите с дарение усилията на ИПИ за повече лична свобода, малка и ефективна
администрация и предвидима бизнес среда
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9

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

9

Ще наблюдаваме, коментираме и предлагаме разумни
решения;

9

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;

•
•
•
•

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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