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НОВИНИ от ИПИ 

Август - Октомври 2008 
 

 

*** 

На 01 октомври в хотел „Шератон” се състоя нашата 15-та годишнина. Препълнената зала бе най-
ценната награда за труда на всички бивши и настоящи членове на Института. Присъствието на 
толкова много съмишленици за нас свидетелства за подкрепата и съпричасността към работата ни.   

Специален гост на годишнината бе д-р Ричард Ран, председател на Института за глобален 
икономически растеж и старши съдружник в Института "Катон". У нас е известен като ръководител на 
групата, поканена през 1990 г. от министър-председателя Андрей Луканов да очертае концепцията 
за прехода на България. В резултат на престоя му в София бе публикувана статия в Уошингтън 
Таймс, оценяваща високо данъчния климат на страната ни и роля на ИПИ за постигането му 
http://ime.bg/bg/articles/ran-uroci-ot-chuvbina/  

*** 

Следващото събитие, което осъществихме с много желание бе публичната лекция на тема „Хвани 
бика за рогата – битката за пенсионната реформа в Чили” изнесена от нашия гост, реформаторът на 
пенсионната система в Чили и бивш министър на труда и социалното осигуряване д-р Хосе Пинера. 
Тя се състоя при изключителен интерес на 06 октомври 2008 в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. 

*** 

Като част от кампанията на ИПИ за продължаване и ускоряване на пенсионната система в България 
ние публикувахме Пенсионен калкулатор (http://ime.bg/bg/articles/nowo-pensionen-kalkulator-na-
ipi/). С него може да сравните пенсията, която бихте получили при разходо-покривната и капиталова 
пенсионна система. Изчисленията са примерни и зависят от направените допускания, но разликата 
между двете системи е достатъчно голяма, за да се убедят всички коя е по-добрата алтернатива. При 
капиталовата пенсионна система, базирана на лични сметки, срещу много по-ниски вноски и по-
висок разполагаем доход се получава няколко пъти по-висока пенсия! 

*** 

В началото на Септември публикувахме ново изследване на ИПИ „Анализ на публичните 
пенсионни фондове по света” (http://ime.bg/bg/articles/analiz-na-publichnite-pensionni-fondowe-
po-sweta/) като част от кампанията ни за пенсионна реформа и обсъжданата идея за Сребърен фонд 
в България. Прегледът на работата и резултатите от подобни фондове в други страни показва, че 
сребърните фондове създават възможност за временно неутрализиране на негативните ефекти от 
застаряване на населението върху държавната разходо-покривна система чрез финансиране на 
дефицитите и осигуряване на средства за изплащане на обещаните пенсии без драстично 
увеличаване на данъчното облагане на работещото бъдеще поколение. Наличието на публичен 
резервен фонд не е достатъчно условие за поддържането на стабилността на пенсионната система, 
която е основана на разходо-покривен принцип. Следователно, съществуването на този фонд не 
отменя необходимостта от цялостна реформа в социално-осигурителната система на страната в 
условията на застаряващо население. Сребърният фонд в страната може да се използва като буфер 
за провеждане на реформа в пенсионната система, което ще помогне да се покрие дефицита на 
прехода при преминаване към изцяло капиталова пенсионна система, основана на лични сметки на 
работещите в частни пенсионни фондове. 

*** 

Отново през Септември ИПИ публикува и новите данни от Икономическата свобода по света, 
Годишен доклад 2008, изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от 
Института като местен партньор (http://ime.bg/bg/articles/bylgariq-se-naredi-na-68-mo-mqsto-po-
ikonomicheska-swoboda-honkong-i-singapur-zaemat-pyrwite-dwe-mesta/). Според доклада България 
заема 68-мо място и се изкачва нагоре в класацията с 6 места от миналата година. Информацията от 
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прессъобщението, което изпратихме до медиите беше отразено в повече от 26 печатни, електронни и 
радио медии, т.е. е достигнало до огромен брой хора. 

*** 

През септември и октомври в ИПИ започнаха стажа си двамата победители от конкурса, проведен 
през август за стажантска програма. Г-н Игнат Ангелов е студент трета година в СУ, специалност 
Икономика и по време на стажа си освен ежедневната си заетост ще прави анализ на 
приватизационния процес в България. Г-н Любен Иванов, магистър по макроикономика в СУ ще 
изследва икономическите ефекти от корупцията. 

*** 

През октомври изпълнителният директор на ИПИ, Светла Костадинова участва в среща на 
икономисти с премиера г-н Станишев, на която присъстваха и министърът на финансите, 
министърът на икономиката, управителят на БНБ и депутати (http://www.government.bg/cgi-bin/e-
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0011&n=001206&g=). Темата на срещата беше световната финансова криза 
и евентуалните мерки, които българското правителство трябва да вземе.  

*** 

Светла Костадинова взе участие и направи презентация на петата годишна Европейска Ресурсна 
Банка, която се проведе в Тбилиси, Грузия от 09 до 12 октомври 2008 (http://rbeurope.org/). В нея 
взеха участие повече от 60 представители на неправителствени организации от Европа, Азия, 
Латинска Америка и САЩ. В резултат на срещата участниците излязоха с декларация по повод 
световната финансова криза и обсъжданите мерки по света. Ето и текста, който ИПИ публикува. 

(http://ime.bg/bg/articles/prawitelstwoto-ni-dowede-do-finansowata-kriza-neka-ne-pozwolqwame-da-stane-po-losho/) 
*** 

През август ИПИ публикува изследване за „Допълнителните харчове на българските 
правителства (2000 - 2007)” (http://www.ime.bg/uploads/df9a53_Budget_Spending_IME.pdf), който 
ясно показва, че в предизборна година допълнителните разходи са най-високи. Препоръките, които 
отправяме са за задължително гласуване на всички допълнителни разходи от Парламента, анализ 
Разходи-ползи на предвидените доп. разходи и намаляване на данъчно – осигурителната тежест. 

*** 

През юли 2008 ИПИ посвети цял брой на петъчния си бюлетин „Преглед на стопанската политика” на 
скандалът със спрените евро-фондове (http://ime.bg/bg/pr_bg/issues/386/). Силно ви препоръчваме да 
го прегледате, защото според нас тези коментари, събрани на едно място са единственият 
противоположен поглед и опит за кратък анализ на случващото се у нас. 

*** 

ИПИ издаде три книги през октомври.  

Първото издание „Свободните пазарни решения (опит, казуси и теория през погледа на Института за 
пазарна икономика)” е сборник от различни публикации на икономисти от института, публикувани 
през изминалите години.  

Втората книга „Кратък преглед на стопанската политика в България” е публикувана по проект, 
финансиран от Институт Отворено общество, в подкрепа на седмичния бюлетин „Преглед на 
стопанската политика” и съдържа избрани статии-коментари на ИПИ за периода 09/2007 – 09/2008.  

Последното джобно издание „Власт за работниците – приватизация на осигурителната система в 
Чили” на д-р Хосе Пинера обобщава същността на реформата в пенсионно-осигурителната система в 
латиноамериканската държава, довела до капиталова система и лични пенсионни сметки за 
работещите.  



 3

СНИМКИ 
 

15-та годишнина на Института за пазарна икономика, 
01 октомври 2008 г., София, хотел Шератон 

 
Д-р Ричард Ран  

председател на Института за глобален икономически 
растеж и старши съдружник в Института "Катон".  

През 1990 г. участва в очертаването на концепцията за 
прехода на България. Съавтор е на популярният план 
Ран - Ът, който през 1991 г. очертава някои от 
основните икономически реформи пред страната. Д-р 
Ран е автор на множество статии в реномирани издания 
като Wallstreet Journal, New York Times, и колумнист в 
Washington Post. 

Д-р Красен Станчев 

председател на УС на ИПИ, до 2007 г. изпълнителен 
директор на института.  
Иво Прокопиев,  

председател на Алфа Финанс Холдинг и Икономедиа АД  

Петър Андонов 

отговорен редактор Бизнес новини, Телевизия Европа 

Левон Хампарцумян 

председател на Управителния съвет и главен 
изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, член на 
УС на ИПИ  

Калин Христов 

съветник на управителя на БНБ, член на УС на ИПИ 

 

Светла Костадинова 

изпълнителен директор, ИПИ 

Асен Григоров 

изпълнителен директор, Rе:TV 

Петър Андонов 

отговорен редактор Бизнес новини, Телевизия Европа 

Иван Кръстев 

председател на УС, Център за либерални стратегии 

 

д-р Петър Чобанов 

изпълнителен директор, Агенция за икономически 
анализи и прогнози 

д-р Георги Ганев  

програмен директор, Център за либерални стратегии 

Георги Ангелов  

старши икономист, Институт Отворено общество 
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Мартин Заимов 

член на Управителния съвет на „Сосиете Женерал 
Експресбанк”, общински съветник, Столичен общински 
съвет, член на УС на ИПИ 

Александър Божков  

съпредседател, Център за икономическо развитие 

 

Лъчезар Богданов  

управляващ съдружник, Индъстри Уоч 

Георги Стоев  

управляващ съдружник, Индъстри Уоч 

д-р Фридрих Бауерзакс 

сътрудник на ИПИ от 1993 г. 

 

 

Публична лекция  
„Хвани бика за рогата – битката за пенсионната реформа в Чили” 

06 октомври 2008 г., СУ 
 

Д-р Хосе Пинера я 

Д-р Хосе Пинера е основател и президент на 
Международния център за пенсионна реформа и 
съпредседател на проекта на Института Cato за 
реформа в социалното осигуряване. Заема поста 
министър на труда и социалното осигуряване на Чили 
от 1978 до 1980 г. 

Светла Костадинова 

 

Д-р Хосе Пинера пред аудиторията си 
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Среща на д-р Пинера с народни представители 
07 октомври 2008, НС, Огледална зала 

 

Хасан Адемов, ДПС 

Димитър Йорданов, ОДС 

Стоян Мавродиев, ГЕРБ 

Лъчезар Иванов, ГЕРБ 

 

Хосе Пинера 

Мартин Димитров, ОДС 

Румен Овчаров, КБ 

Петър Кънев, КБ 

Волен Сидеров, АТАКА 

Милен Велчев, НДСВ 

Д-р Хосе Пинера 

Светла Костадинова 



 6

 

КНИГИТЕ 

 

 

 

„Един призрак броди по света. Това е призракът на банкрутирали 
правителствени осигурителни системи.” 

Текстът на книгата е достъпен на Интернет страницата на ИПИ за образователни 
материали 

http://www.easibulgaria.org/bg/articles-analyses/chiliiskiyat-pensionen-model/ 

 

Съдържание (извадка): 
 
Кога доходите в България ще достигнат европейските нива 
Закони и благосъстояние 
Конкуренцията като откривателство 
Обръчи и олигархии 
Несвободните свободни професии в България 
Спирачките на Виденов 
Конституцията през 2003 и преди това 
Паричният съвет, икономическата криза и МВФ: поуките на Аржентина 
Наводнения и възстановяване 
Държавни разходи и преразпределение 
Някои „активни” мерки за подпомагане на бизнеса 
Тайната на ИПИ (15 години от регистриране на института) 
Имуществени права на чужденци 
Съревнование в правилата на играта 
 

 

Съдържание (извадка): 
 
Синдикатите пак срещу реформите  
Колко много са много полицаи?  
Промените в осигурителната система 
Държава, пари, хора  
Не на протестите на млекарите 
Как и кой да финансира висшето образование  
Становище относно проекта за изграждане на АЕЦ “Белене” в България 
НЕ на енергийния холдинг!  
Алтернативите на европейските пари  
Изкривяването от европейските пари  
Бюджетният процес в ЕС трябва да се рестартира 
Няма време за бавене на здравната реформа  
Пенсионната реформа води до повече спестявания и по-висок икономически растеж  
Програма за по-добро регулиране 
От ЕК за българските нотариуси  
Кой трябва да лицензира – държавата или частният сектор 
Да закрием министерството на Емел Етем  
Алинея за милиони  
Спортна София  
Тест за хора и крави 
 

 


