НОВИНИ от ИПИ
март - май 2011

Здравейте, приятели,

Точно се готвехме да ви изпратим редовните новини за ИПИ, когато излезе новината, че Конституционният
съд е определил за противоконституционно решението на правителството да прехвърли натрупаните в
частните пенсионни фондове средства за ранно пенсиониране в НОИ. Сега ще следим какви ще са
последствията, но е факт, че понякога непримиримостта и последователността дават резултат. От самото
начало ние бяхме твърдо против тази идея и открито защитавахме тезата, че това е грабеж, след който
никой вече няма да сигурен за личната си собственост.
Освен натиск за реална пенсионна реформа, в изминалите месеци ние продължихме с работата си с млади
хора, публичните си кампании и наблюдение върху работата на парламент, правителство и администрация.
Повече в – новините, които следват.

Поздрави,
Светла

ИПИ в социалната мрежа
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КАМПАНИЯ „РАЗХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА”
Кампанията се финансира единствено от индивидуални дарения.

Медийно отразяване:
Ден на свобода от правителството
4 май 2011 г. беше денят, в който българите спряха да работят за
правителството и започнаха да работят за себе си. Ние го наричаме ден на
свобода от правителството, а по света е известен като Tax Freedom Day.
Нашите изчисления показаха, че през 2011 г. българите ще изработят средно
по 211 млн. лв. за един календарен ден, измерено чрез очаквания брутен
вътрешен продукт (БВП). Следователно, през 2011 г. са необходими 124 дни,
за да се изработят предвидените 26,2 млрд. лв. приходи в бюджета. Само за
сравнение – това, което държавата планира да изземе от населението за да
попълни бюджета, е повече от 60% от разходите на домакинствата за 2010!
Цялата публикация е достъпна в Интернет страницата на ИПИ.

Изчисляваният от ИПИ Ден на свобода от правителството привлича все повече
внимание, давайки различен поглед върху намесата и ролята на държавата.

Нови публикации от кампанията:
Страните от Еврозоната – състезание кой ще наруши най-много и най-често
Какво ново от бюджетната прогноза на правителството?






















Нова ТВ
БТВ
БНТ
ТВ Европа
ТВ7
МСАТ
Радио Хоризонт
Дарик радио
Радио Фокус
Радио Стара Загора
БГНЕС
в-к Дневник
в-к Сега
в-к Монитор
Mediapool.bg
в-к Пари
в-к 24 часа
в-к Стандарт
в-к Телеграф
в-к Новинар

Фискалният резерв се топи като априлски сняг
Дебатът за доходите

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

МЕСТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС, 2011
14 април 2010

Медийно отразяване:























БНТ
БТВ
Нова ТВ
Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора
Европа ТВ
година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и
МСАТ
да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.
Канал 3
Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от
ТВ 7
един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки
Радио Хоризонт
град по десетте индикатора.
Радио Христо Ботев
Дарик радио
сп. Мениджър
местни
електронно
регистър на
заетост
образование
в-к Дневник
данъци
управление
собствеността
на заетите
в-к 24 часа
местни
разрешително
възприятие за
работна
чужди
в-к Труд
такси
за строеж
корупция
заплата
инвестиции
в-к Стандарт
в-к Сега
в-к Пари
И този път интересът към изданието беше огромен и провокира много дискусии
в-к Република
за начина на водене на местната политика и възможността на общините реално
в-к Градът
да привличат инвестиции.
Mediapool.bg
Investor.bg
Целият анализ е достъпен на специално създадената страница „Ефективна
община” (http://www.effectivemunicipality.com/), резюмето е публикувано на Интернет страницата на ИПИ.
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В пресконференцията участие взеха: Светла Костадинова, Зорница Славова и Петър Ганев.

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С ПРОЕКТА АЕЦ „БЕЛЕНЕ”?
28 март 2011

ИПИ организира представяне в Парламента, а седмица след това и
пресконференция в БТА, на която представи независимата оценка на проекта
„Белене”. Резюмето на оценката, презентацията от пресконференцията, и
пълният текст на изследването са публикувани на Интернет страницата на ИПИ.
Това е първият по рода си анализ на икономическите ефекти от проекта, който
показва огромната сметка, която българските граждани и домакинства ще
платят.
В пресконференцията взеха участие: д-р Красен Станчев, д-р Красимир Лаков,
проф. дтн Пламен Цветанов, ст.н.с. Георги Босев и Димитър Чобанов.

Медийно отразяване:













в-к 24 часа
в-к Дневник
в-к Труд
в-к Пари
в-к Монитор
радио България
радио Пловдив
ИА БГНЕС
mediapool.bg
vesti.bg
economynews.bg
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МЕЖДУНАРОДЕН ИНДЕКС „ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ” 2011
22-23 март 2011
Медийно отразяване:
Институтът за пазарна икономика представи за пета поредна година
изследването Международен индекс „Право на собственост” (International
Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на правата на
интелектуална и физическа собственост в 129 държави по света,
представляващи 97% от световния БВП. Тази година 67 международни
организации от 53 държави, между които Институтът за пазарна икономика,
си сътрудничеха с Алианс „Права на собственост”, Вашингтон и
програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат петия годишен Индекс
„Право на собственост”.
Индексът изследва защитата на правото на собственост във включените
държави анализирайки три основни области: Политическа и правна среда,
Право на физическа собственост и Право на интелектуална собственост.











в-к Дневник
в-к Пари
в-к Стандарт
в-к Класа
БТА
Mediapool
Investor.bg
Econ.bg
Money.bg

Резюме на изследването, както и пълният текст на доклада са достъпни на Интернет страницата на ИПИ.

Георги Стоев представи Фредерик Бастиа
19 май 2011
Лекцията беше посветена на 210-та годишнина от рождението на Клод
Фредерик Бастиа – „бард на една икономическа школа”. Георги Стоев разчупи
шаблона на подобни представяния, като не започна от биографичните данни,
а представи своята гледна точка за значението на икономическите идеи на
Бастиа, за тяхната непреходност.

Евгений Кънев представи книгата "Публично-частно
партньорство: Принципи, мoдели и пoлитики зa чacтнo предлaгaне нa
публични уcлуги"
28 април 2011
„...Проблемът е в това – доколко ПЧП е икономически приемливо и
обосновано като практика и политика от гледище на частния и на публичния
интерес. Какви критерии са от значение за адекватното съчетаване на
частните с публичните интереси, на пазарните механизми с държавното
регулиране?” – „Публично-частно партньорство”, 2011
Румен Аврамов представи Асен Христофоров
15 април 2011
Асен Христофоров завършва Робърт колеж (Истанбул) през 1931 г., а през
1934 г. London School of Economics. След завръщането си в България
преподава политическа икономия в Държавното висше училище за
финансови и административни науки и в Софийския университет. През 1947 г.
му е забранена всякаква преподавателска работа, а през 1951 г. е арестуван,
обвинен в шпионаж и изпратен в лагера Белене, където остава въдворен до
септември 1952 г. След освобождаването му, до края на живота си се отдава
на преводаческа и писателска дейност.
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Искра Ангелова и Калин Манолов представиха Айн Ранд
25 март 2011
Дали наистина талантът и качеството са гаранция за успех? Как да се борим с
войнстващата посредственост? И защо нонконформистките идеи на Айн Ранд
са актуални днес, тук и сега?
Тези въпроси повдигнаха нашите гости Искра Ангелова и Калин Манолов,
докато ни запознаваха с философията, творчеството и живота на Алиса
Розенбаум, известна по света като Айн Ранд.

НОВИ КНИГИ
Книгите в библиотеката са вече над 4700. Само през последната седмица получихме 60 нови. Попълването
продължава постоянно. Ето само част от тях.

Повече за книгите и техните автори можете да намерите на сайта на библиотеката http://library.ime.bg/pages/home/

Freedom and Reform:
Essays in Economics
and Social Philosophy
Frank H. Knight

Theory and History: An
Interpretation of Social
and Economic Evolution
Ludwig von Mises

Liberty Fund, 1982

Ludwig von Mises Institute,
2000

Capitalism and Freedom

Hayeks's The
Constitution of Liberty:
An Account of Its
Argument

Milton Friedman
The University of Chicago
Press, 2002

Eugene F. Miller
The Institute of Economic
Affairs, 2010

Absolutely Small: How
Quantum Theory
Explains Our Everyday
World

Mao's Great Famine: The
History of China's Most
Devastating
Catastrophe, 1958-1962

Michael D. Fayer, Ph.D.

Frank Dikötter

AMACOM, 2010

Walker & Company, 2010

Церковь и государство
Священник Алексей
Николин
Сертенского монастыря,
1997

"Are Economists
Basically Immoral?" and
Other Essays on
Economics, Ethics, and
Religion
Paul Heyne
Liberty Fund, 2008

The Politics of Freedom:
The Politics of Freedom
David Boaz
Cato Institute, 2008

On Ordered Liberty: A
Treatise on the Free
Society (Religion, Politics,
and Society in the New
Millennium)
Samuel Gregg
Lexington Books, 2003

Natural Experiments of
History
Edited by Jared Diamond and
James A. Robinson
Belknap Press of Harvard
University Press, 2010

Boulevard of Broken
Dreams: Why Public
Efforts to Boost
Entrepreneurship and
Venture Capital Have
Failed - and What to Do
About It
Josh Lerner

History as the Story of
Liberty
Benedetto Croce
Liberty Fund, 2000

Назад към капитализма...
за да избегнем кризите
Паскал Сален
Сиела софт енд паблишинг
АД, 2011

Догматическите
формулировки на
първите четири вселенски
събори
Тотю П. Коев
Синодално издателство,
1968

Education: Free and
Compulsory
Murray N. Rothbard
Ludwig von Mises Institute,
1999

Princeton University Press,
2009
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ

На 18 март 2011 гост-лектор на Клуба беше Валери Димитров, а
темата: "Сметната палата".

На 30 март 2011 гост-лектор на Клуба беше Н.Пр. г-н Рейн
Ойдекиви, а темата „Естония – една малка страна през 2011”.

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
В началото на 2011 г., с подкрепата на фондация „Америка за България”създадохме Клуб на икономическите
журналисти. Целта на Клуба е създаде мрежа от икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и
знание, за да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на публичната политика.
Една от инициативите на Клуба е серия от семинари, които се провеждат през цялата година, а лектори са водещи
български икономисти.

На 19 април се проведе вторият семинар. Темата на семинара беше
"Данъчна политика", а лектори бяха Георги Ганев и Георги Ангелов.

На 17 май се проведе третият семинар.Темата на семинара беше
"Социална политика", а лектор беше Лъчезар Богданов.
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ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ИПИ

НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМНИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПРЕСНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
12 април 2011

Обучение беше насочено към съветниците, експертите и
сътрудниците към Народното събрание. Целта е те придобият
умения да предлагат ефективни и аргументирани решения на
актуални проблеми, да оценяват и изготвят становища по проекти за
нормативни актове, както и да защитават непопулярни мерки и
политики.
Участваха 35 представители на Народното събрание.
Обученията са част от проект “Securing citizens’ inclusion in public
governance through increasing NGO capacity and strengthening
consultation process”, финансиран от Balkan Trust for Democracy.

УЧАСТИЯ НА ИПИ

Бюрото на фондация „Конрад Аденауър” в София
20 април 2011
По покана на г-н Marco Arndt, новият ръководител на бюрото на фондация „Конрад Аденауър” в София
Светла Костадинова изнесе лекция на тема: „От идеи към действия: Институтът за пазарна икономика
(ИПИ) – think tank, който променя България”.
Аудиторията беше бившите и нови стипендианти на фондацията – 28 студенти от различни
специалности в България.

Среща с ръководството на БДЖ
4 май 2011
Светла Костадинова и Петър Ганев бяха поканени от ръководството на БДЖ на среща, на която им беше
представен плана за преструктуриране на БДЖ. Фокусът на срещата беше върху финансовото състояние на
БДЖ, задлъжнялостта на компанията, заема от световната банка и предстоящите реформи. На срещата
също присъстваха Георги Ангелов и Геоги Ганев. Всички икономисти призоваха за по-смели реформи.

Форум икономика в Петното, Пловдив
27 април 2011
Най-силната защита на държавата намеса в живота ни е концепцията за “пазарен провал” или
неспособност на частния сектор и конкуренцията да задоволят някои важни нужни. Все пак наистина ли
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частният сектор е неспособен да доставя здравни услуги, ток и образование? Ако трябва да има “публични
услуги”, кой трябва да плати за тях?
На тези въпроси отговори дадоха, Светла Костадинова и Петър Ганев. Те бяха гост – лектори пред Форум
икономика в Петното, Пловдив. Домакин на събитието беше Георги Стоев, Industry Watch.
Темата, Държавната намеса в живота ни и нейния "оптимален размер" предизвика много голям интерес
сред участниците.

Годишна среща на БМА
9 април 2011
По време на годишната среща на БМА, която се проведе в офиса на ИПИ, главният икономист на ИПИ Деси
Николова представи доктората си на тема: „Валутният курс на лева и конкурентноспособността на
българската икономика”. Изследването беше посрещнато с голям интерес и с положителни отзиви, имаше и
дискусия.

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ
За изминалия период екипът на ИПИ имаше повече от 120 участия в медиите – статии, ТВ и радио. С
изследването Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 и оценката на проекта „Белене” ИПИ
за пореден път беше на първите страници.
Повече информация тук.

КРАТКИ НОВИНИ

Стажанти
Стажантската програма на ИПИ продължава. На всеки три месеца след оценка на есета избираме трима
студенти, които да направят стаж.
За периода март 2010 – май 2011 стажанти бяха Милена Пешева, Георги Аврамов и Мартин Стоименов.
В момента (февруари – април 2011) стажанти са Явор Алексиев, и Стоян Панчев.
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