Отвъд стопанските нещастия
През 1992 г. известният исландски икономист Трейн Егертсон въвежда в
икономическия речник термина "монументални стопански нещастия".
Според него това са такива стопански развития, при които в продължение на
десетилетия институционалната уредба на икономиката възпрепятства
производството на благосъстояние и човешкото експериментиране в търсене на
по-добро използване на наличните ограничени ресурси.
За България почти със сигурност може да се твърди, че (засега) се е измъкнала от
сценария на монументалните стопански нещастия.
След 1993 г. Институтът има известна заслуга за това развитие. Но основният
принос е на гражданите, предприемачите и инвеститорите на България.
Важна мисия на следващите години е да не бъде допусната промяна на посоката и
стореното да бъде по възможност подобрено.
Този сборник показва как сътрудниците на ИПИ и техните колеги, приятели
(част от тях предоставили текстове, публикувани другаде) и стажанти са
анализирали различни процеси, събития и феномени за периода 1993 - 2013 г. За
съжаление някои текстове са се загубили и могат да бъдат видени само в
архивите на пресата от началото на 1990 г. (но част от изданията ги няма и в
библиотеките).
Подборът на материалите е на Красен Станчев, Десислава Николова, Петър
Ганев и Явор Алексиев. Техни са и анотациите към отделните материали.
Техническата подготовка на изданието е дело на Явор Алексиев.
Красен Станчев, председател на Съвета на ИПИ
Copyright: IME/ИПИ
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1. Периодични анализи и публикации
България в международните класации (2009-2013)
Издания: 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Зорница Славова, Петър Ганев, Калоян Стайков, Явор Алексиев
Поредицата от изследвания се осъществява в периода 2009-2013 г. с подкрепата на Фондация
„Фридрих Науман”. Анализът включва преглед на някои от водещите международни индекси,
оценяващи степента на икономическо и социално развитие в различните страни. Наред с това
са включени и препоръки за подобряване на икономическия растеж на България.
Успехите и провалите на българските правителства (1998-2012)
Издания: 2008 | 2011 | 2012 | 2013
Зорница Славова, Явор Алексиев
Прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата от 1998 г. до декември
2012 г. – 747 броя – дава добра представа за работата на администрацията, тъй като в неговия
обхват влизат около 40% от похарчените бюджетни средства за периода.
Всеки доклад е прегледан, описан и оценен от екипа на ИПИ посредством предварително
определени индикатори за оценка. Разгледаните дейности на администрацията могат условно
да бъдат класифицирани като „успехи” или „провали”.
Алтернативни бюджети (2004-2013)
Издания: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
От 2004 г. насам ИПИ представя алтернатива на внесения за обсъждане в Парламента
проектобюджет. По традиция Алтернативният бюджет се представя на пресконференция в БТА,
най-често в началото на месец ноември.
Ден на свобода от правителството (2007-2013)
Издания: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Денят на свобода от правителството показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко
изработено бъде моментално изземвано. Датата е известна по света като Tax Freedom Day.
Регионални профили: показатели за развитие (2012-2013)
Издания: 2012 | 2013
Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна
информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за
всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите,
така и социалните аспекти на живота в регионите.
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2. Значими събития и феномени
На другия ден. Началото на лявото управление.
ИПИ, ЦЛС. София, в-к „Капитал”, 1995
Румен Аврамов, Евгений Дайнов, Венцеслав Димитров, Иван Костов, Иван Кръстев Деян
Кюранов, Емил Мутафчиев, Атанас Папаризов, Огнян Пишев, Красен Станчев (модератор) и
Любомир Христов обсъждат резултата от изборите на 18 декември 1994 г. Срещата е
проведена на 22 декември 1994 г. пред журналисти от в-к „Капитал”, радио „Свободна Европа”,
Би Би Си и др. (Стенографски запис: Цвета Кьосева).
Евгений Дайнов анализира упражняването на властта от БСП, Румен Аврамов - стопанската
политика, Красен Станчев - икономическото законодателство, Васил Гарнизов - местната власт
и конфликти, Валерий Русанов - балканската политика и Иван Кръстев - изолирането на
опозицията от мнозинството на БСП. Мотото към едно от изказванията - "Дайте повече
държава, за да я приватизираме" - доста точно синтезира оценките на участниците в
обсъждането, проведено на 90-я ден от пристъпването на правителството на Жан Виденов към
изпълнение на своите функции (на 25 януари 1995 г.).
Разходите за водене на бизнес у нас
Дочо Михайлов, Павлина Петрова и Красен Станчев. в-к „Капитал”, 26.08.1996
Първото по рода си (у нас) проучване на разходите за навлизане и водене на стопанска дейност
в България, проведено по специална методология (разработена от Питър Дженингс Хил,
Андрей Евтимов и Красен Станчев). Като при всяко първо изследване всички резултати са
интересни, но от днешна гледна точка прави впечатление, че през 1996 г. - освен
макроикономиката и конюнктурата бизнесът най-много го притесняват "комисионните на
ръка" – 78,8% от тях ги поставят на първо място. Освен това 34,9% от фирмите плащат за защита
(рекет). Методологията на това изследване по-късно е доразвита и използвана в изследванията
на сивата икономика и анализа на сделкови разходи, оценките на въздействието на политиките
и законодателството.
Административни пречки пред бизнеса
Асенка Йонкова-Христова, Йорданка Ганчева, Красен Станчев (редактори). София, 2000
Книгата представя анализ на въздействията на 105 закона, приети през 1998 и 1999 г.; направен
е и общ преглед на обществените нагласи, повлияли върху народните представители и
законодателната им работа. Отделна глава (разработена от Фондация „Програма Достъп до
Информация”) е посветена на ролята на достъпа до информация за подобряването на
демократичните процеси и законодателството. Методологията на анализа е известна като
"съкратена оценка на въздействието" и обикновено се прилага с цел избягване на явно
неразумни законодателни решения. Анализите бяха предприети и публикувани в отделно
издание, за да се даде пример как се прави такава оценка и какви са ползите от нея. Времето
показа, че липсата на такива усилия пред приемането на тези закони още създава проблеми
пред стопанското развитие на България.
Австрийският граждански кодекс в стихове
адв. Валентин Брайков. Август Плешнер фон Айхщет. (Превод на стиховете: адв. Валентин
Брайков.) ИПИ, ИЗИ, 2001
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Авторът показва развитието на българското право в светлината на уредбата на частната
собственост и договорите в континентална Европа през XIX век и показва как прекъсването на
тази традиция все още пречи на българското обществено и стопанско развитие.
Пазарът и парите в юдейската и християнската мисъл от епохата на елинизма и
Древния Рим
Леонард П. Лиджио (превод Александър Кашъмов). ИПИ, ИЗИ, 2001
Леонард Лиджио е един от най-влиятелните съвременни тълкуватели на древната и
средновековната стопанска история. Този класически текст дава нов прочит на ранното
християнство. Авторът, чиято 80-та годишнина бе чествана през юни 2013 г. във Виена, лично
или чрез участието си в дарителски организации, вече повече от половин век поддържа
създаването и работата на частни мозъчни тръстове, ориентирани към разпространение на
ценностите на индивидуалната свобода и отговорност.
Историята на една еврейска банка в България или за новата стопанската история и
историята на свободното банкерство
Нинел Кьосева. ИПИ, 2005
Статията е базирана върху монографичното изследване на може би най-интересната финансова
институция в България: “Геула – историята на една еврейска банка в България” от доц. д-р
Нинел Кьосева, София, 2002. Книгата е представяна в Нов български университет, на
националния семинар “Стопанска България”, на международни научни форуми във Франкфурт
на Майн, Германия, на конференция на Европейската асоциация по финансова история,
Ситибанк, на годишната среща на Международното общество по стопанска и бизнес история в
ХайПойнт, САЩ.
Борбата с бедността – икономически поглед към един политически феномен
Георги Стоев. ИПИ, ИЗИ, 2002
Показва зависимостта на благосъстоянието в България от търговията и протекционизма,
данъците, субсидиите и правителствените разходи, сравнени със специалните политики за
"преодоляване" на бедността.
Либерализиране и преориентиране на търговията
Мартин Димитров. София, Сиела, 2004 (гл. 4 от „Анатомия на прехода: Стопанската политика
на България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика”)
Преди първите реформи от 1990 и 1991 г. икономиката на България е силно зависима от
търговията със страните от бившия Съюз за икономическа взаимопомощ (СИВ). В
действителност се оказва, че търговските отношения със страните от СИВ могат да бъдат
поддържани единствено в условията на изкуствен монопол. Още с първите реформи се случи
неизбежното – по-конкурентните производители изместиха голяма част от българските фирми.
Ролята на държавата в икономиката при управлението на ОДС
Лъчезар Богданов. София, Сиела, 2004 (гл. 9 от „Анатомия на прехода: Стопанската политика
на България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика”)
Един бърз поглед върху бюджетните показатели за 1997 и 2001 г. навярно няма да разкрие
големи различия. Но през мандата на ОДС се случиха много промени; някои увеличиха
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стопанската свобода, някои я ограничиха, но със сигурност начините на намеса на държавата се
измениха принципно.
Въвеждането на валутния борд – основа на икономическата стабилизация
Георги Ангелов, Димитър Чобанов. София, Сиела, 2004 (гл. 6 от „Анатомия на прехода:
Стопанската политика на България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна
икономика”)
Без стабилност на паричната единица икономическото развитие е силно забавено. В този
смисъл въвеждането на валутния борд е радикална реформа, която осигурява едно от
необходимите условия за него. Разбира се, би било пресилено да се твърди, че по-бързото
икономическо развитие след 1997 година се дължи единствено на наличието на валутен борд.
Не бива да се забравят и другите важни реформи, извършени след 1997 година, но по един или
друг предпоставени от ограничаването на монопола на централната банка върху паричното
предлагане.
Политически нагласи и валутен съвет
Красен Станчев. (гл. 7 от „Анатомия на прехода: Стопанската политика на България от 1989
до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика”)
Публично обсъждане за ролята, мисията и ценностите на централната банка фактически не се
състоя нито през 1991-1992 г. (първите закони на преходна България за централната банка и
банките и кредитното дело), нито в навечерието на въвеждането на режима на валутен съвет
през 1997, когато в дебата практически не участваха политически водачи и партии. Липсваше и
съществен парламентарен дебат. Протоколите от съответните заседания на законодателното
събрание показват, че през 1991 г. народните представители са посветили много повече време
на въпроса какво да бъде заплащането на централните банкери, отколкото на това каква
трябва да бъде тяхната работа.
Политическа икономия на раздържавяването в България
Красен Станчев. София, Сиела, 2004 (гл. 8 от „Анатомия на прехода: Стопанската политика на
България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика”)
Раздържавяването е разгледано като многостранен процес, включващ спонтанната
приватизация (управлението на обществени активи в частна полза), приватизацията на
държавни предприятия във всичките и форми и процедури (при променящи се правила - 29
промени за периода на действие на първия закон за приватизацията) и реституция на земя,
градска собственост, принудителна продажба при експулсиране от страната, гори и финансови
активи (също във всички многообразни форми и процедури).
В защита на либертарианството и нулевия данък
Милен Велчев. ИПИ, ИЗИ, 2004
Академично слово на министъра на финансите на тема „Неравенството на свободата,
несвободата на неравенството”, произнесено по повод удостояването му с почетната титла
„доктор хонорис кауза” от Академичния съвет на УНСС на 2 декември 2004 г.
Социална държава – шовинистични настроения
Красен Станчев. ИПИ, ИЗИ, 2005
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В социалната държава изземването, а не размяната е основна функция на стопанския живот.
Оттук и от схващането на собствеността като племенна следват и няколко общи (политически)
възгледа за това каква трябва да бъде икономиката. Общият негативен ефект е, че при
изземването и прехвърлянето на доход, ресурсите по-трудно намират най-ползотворното поле
на приложение. В политиката възниква съревнование за изобретяване на чудати решения.
Тези и други стечения на обстоятелствата в България са показани като основа на
ксенофобичните настроения и неприемането на чуждестранни инвестиции.
Свободна търговия и толерантност: случаят Швейцария
Виктория Кързън Прайс. ИПИ, ИЗИ, 2005
Проф. Прайс е една от най-известните швейцарски икономисти. Този седем-страничен текст е
може би най-сбитото изложение на историята на Швейцария и нейните настоящи проблеми.
Той бе представен за първи път на регионалната среща на Обществото „Мон Пелерин”,
проведена в Исландия, 21-24 август 2005 г. По това време Виктория Прайс бе председател на
обществото.
Субсидиите – още някои ефекти
Димитър Чобанов. ИПИ, 2006
За разлика от поддържането на ниски данъчни ставки и доставянето на същински публични
услуги като защитата на личността и правото на собственост, поддържането на корпоративно
благополучие е полезно единствено за собствениците на получаващата ги корпорация.
Анализ и оценка на ефективността на централната държавна администрация
Институт за пазарна икономика. 2007
Първи за България опит за оценка на ефективността на централната държавна администрация
по модифициран вариант на методологията на Антонио Афонсо, Людгер Шукнехт и Вито Танци.
Какъв е оптималният размер на държавата
Димитър Чобанов, Адриана Младенова. ИПИ, 2009
Иконометричният анализ на дълги редове данни от ОИСР за правителствените разходи и
растежа доказва, че оптималният размер на държавата, тоест размерът на правителствените
разходи, който води до максимален икономически растеж, е не по-голям от 25% от БВП (при
95% доверителен интервал). Освен това, на базата на данни от 81 държави, изследването
показва, че оптималното ниво на правителствено потребление на крайни стоки и услуги като
процент от БВП е 10,4%. Поради ограниченията на модела, обаче, е вероятно резултатите да са
изкривени нагоре, тоест „истинският” оптимален размер на държавата да е дори още по-малък
от това число.
Допълнителните харчове на българските правителства (2000 –2010)
Институт за пазарна икономика. 2010
Българската държава харчи много и винаги повече от планираното в началото на годината.
Независимо от това дали икономиката расте или се свива, дали в хазната постъпват рекордни
(неочаквани) приходи или постъпленията се сриват заради кризата, българските правителства
всяка година решават да похарчат допълнителни средства – такива, които не са предвидили
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при приемането на държавния бюджет. Изследването е част от кампанията на ИПИ „Разходите
на българската държава”.
Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда
Зорница Славова, ИПИ, 2011
Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г. показа
доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният
преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години
разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета.
Какво да се прави с проекта АЕЦ "Белене"? Оценка на необходимостта, рисковете,
разходите и въздействията на проекта
Георги Босев, Георги Касчиев, Светла Костадинова, Красимир Лаков, Евгени Райков, Красен
Станчев (редактор и ръководител на екипа), Пламен Цветанов и Димитър Чобанов. ИПИ,
28.03.2012
Това е първият доклад на независима от правителството на България организация, която успява
да оцени стойността на проекта, системните връзки и цената на електроенергията. Използвана
е класическата методология за оценка на ползи и разходи, модифицирана, за да се изпълнят
изискванията на чл. 45 от закона за ядрената енергетика и за да се приложат т.нар.
Екваториални принципи - доброволен международен стандарт за оценка на големи
технологични проекти. Някои от разходите са оценени по методологията на примерните цени
или по аналогия със скорошни подобни проекти, защото НЕК, БЕХ и Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма отказаха достъп до информация. Оценките на ИПИ покъсно бяха потвърдени от четири други независими анализа, включително този на HSBC (като
консултант на правителството на България).
Заетост по време на криза: Политика за нови работни места
Петър Ганев. ИПИ, 2012
Поглед към осигурителните и административно-регулаторни тежести върху труда в България.
Предвид високия риск от нова рецесия в България и продължаващото вече четвърта година
покачване на безработицата, е крайно време да се помисли за по-ефективни политики за
създаване на работни места. Една такава политика би следвало да започне от изготвянето на
цялостно нов Кодекс на труда, в който да залегне концепцията за минимални регулаторни,
административни и финансови тежести върху труда.
„Договорът между поколенията” или скритият пенсионен дълг на държавата
Петър Ганев. ИПИ, 2012
Целта на анализа е да проследи как на практика държавата е финансирала солидарните пенсии
през последните години и какво означава това за пенсионния модел в страната. Често
солидарните пенсии (1-ви стълб) и личните сметки (2-ри стълб) биват противопоставяни, но в
случая това е безсмислено упражнение. Текущите солидарни пенсии са вече обещани (тоест
заслужени) и следва да бъдат изплатени от държавата, независимо дали пенсионният модел се
промени или остане непокътнат. Въпросът е не дали трябва, а как държавата финансира
обещанията си.
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Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции
в България)
Петър Ганев. ИПИ, 2012
В анализа е представена една по-широка картина на преференциалните данъчни режими в
страната, както и оценка на загубите за бюджета от съществуването на подобни текстове в
данъчните закони. Дебатът се възроди през 2012 г. покрай идеята за облагане на лихвите по
депозитите на гражданите, които до този момент са третирани като необлагаем доход.
Анализът показва, че това съвсем не е единственото облекчение и далеч не е най-очевидната
дупка в родните данъчни закони.
В този доклад са разписани детайлно данъчните облекчения, които водят до загуби за бюджета
от порядъка на 300 млн. лв. само за 2011 г. Това са само част от т.нар. „политически”
преференции. Някои от тези преференции със сигурност трябва да бъдат преразгледани и биха
били трудно обосновани.
Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България
Явор Алексиев. ИПИ, 2012
Анализът поставя акцент върху концепцията за социално включване на хората с увреждания
като лица, поставени в неравностойно положение. Този подход, който бива все по-широко
прилаган на европейско ниво, налага цялостно преформулиране на голяма част от политиките
и програмите, насочени към интеграцията на хората с увреждания. Въвеждането на тази
концепция в България е силно препоръчително, като, разбира се, се вземат предвид
особеностите в характеристиката на целевата група на национално ниво.
Фискални правила: преглед на литературата, приложение и препоръки за България
Калоян Стайков. ИПИ, 2012
Доклад за фискалните правила, смисъла зад използването им и тяхната употреба на практика.
Също така се прави преглед на правилата в България и се дават препоръки за развитието им.
Анализ на потенциала за отглеждане на зеленчуци в България
Николай Вълканов, ИПИ, 2012
Целта на изследването е да се определят перспективните култури в секторите
зеленчукопроизводство и овощарство от гледна точка на вътрешното търсене и потенциала за
износ.
Финансиране на висшето образование. Международният опит и българските
перспективи
Адриан Николов, Десислава Николова. ИПИ, 2013
Проучването на настоящия модел на финансиране на висшето образование в България сочи, че
през последното десетилетие той не претърпява никаква съществена промяна. В сърцевината
му стои методът на централно определяне на студентите по специалности и залагане на тавани
на семестриалните такси, дори и в частните университети. Прилагането на този принцип води
до сериозни дисбаланси на пазара на труда и хронично свръхпредлагане на кадри в
определени сфери и недостиг на специалисти в други – последното десетилетие се
характеризира с голям брой студенти в икономическите и хуманитарните специалности и липса
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на кадри с инженерно, педагогическо и медицинско образование. Тези две обстоятелства са
достатъчно убедителен аргумент за необходимостта от реформа в модела на финансиране.
Дефиниция и измерване на средната класа в България
Стоян Панчев. ИПИ, 2013
Целта на изследването е да дефинира и измери средната класа в България през последните
години, както и да дискутира нейната политическа роля. След като са разгледани редица
методологически подхода за изчисляване на броя на „хората в средата”, е избран такъв, който
използва медианния нетен еквивалентен доход на едно домакинство като основен показател.

3. Избрани статии
План Б - ефекти от евентуално отлагане на членството на България в ЕС
Георги Ангелов, Светла Костадинова, Димитър Чобанов. сп. „Политики” на Институт „Отворено
общество”, бр. 24, 18.07.2005
Независимо от датата на започването на членството в ЕС, икономическите резултати,
постигнати от българската икономика са главна отговорност и резултат от действията на
българското правителство. Ако то е достатъчно реформаторско, вероятно няма да има отлагане
на членството, а дори и да има, то няма да е причина за икономически проблеми в България.
Ако правителството няма воля за реформи, можем да очакваме значителни икономически
проблеми, независимо от годината, в която България ще се присъедини към ЕС.
На вниманието на министър-председателя г-н Станишев!
ИПИ. Преглед на стопанската политика, т. 5, бр. 237, 16.12.2006.
Отворено писмо до министър-председателя, което анализира стопанското развитие от 1990 до
2004 г. и дава предложения по повод политиките по присъединяването на България към ЕС,
данъците, пенсионното дело, образованието и т.н. (Писмото е изпратено година и три месеца
прeди публикуването му в ПСП; публикацията всъщност показва пропуснатите възможности за
реформи в посока подобряване на благосъстоянието на българските граждани.)
Предпоследна стъпка към разумно законодателство: смисъл и предистория
Светла Костадинова, Красен Станчев. Преглед на стопанската политика, т. 7, бр. 316, 09.03.2007
Коментар по повод гласуването (8 март 2007 г.) на първо четене на проектозакона за
изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, въвеждащ изискване на анализ на
въздействията, внесен от Мартин Димитров и Филип Димитров (народни представители от
групата на ОДС).
Оценката на Европа
Велико Димитров. Преглед на стопанската политика, т. 7, бр. 332, 29.06.2007
Има европейски толеранс спрямо (не)успехите на правителството, което в крайна сметка не
успява да изпълни това, което обещава. Щом това е безспорен факт и същевременно се
одобрява и от Брюксел, то трябва да се направи изводът, че европейските институции и
политици в известна степен се идентифицират както с българското правителство и подхода му,
така и с постигнатите резултати.
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Две години от управлението на правителството – какво остана неизказано
Адриана Младенова. Институт за пазарна икономика, 11.09.2007
Коментар за случилото се през първите две години от управлението на Тройната коалиция.
Разгледани са положителните и отрицателните въздействия на поредица взаимно свързани
публичните политики в годините преди кризата.
Държавното социално осигуряване няма перспектива
Адриана Младенова. Интервю за Investor.bg, 24.11.2008
Алтернативата на държавното социално осигуряване е частната капиталова пенсионна система,
която не само че е финансово устойчива в дългосрочен план и не се влияе от негативните
демографски процеси, но води до по-висок икономически растеж чрез увеличаване на
спестяванията и инвестициите в икономиката.
ИПИ и стопанската политика: отговор на публикации и изяви от десетата седмица на
2010 г.
Красен Станчев. Преглед на стопанската политика (ПСП), т. 10, бр. 468, 19.03.2010
Статията показва няколко типични случая на омраза и агресия към института като източник на
"политика".
Защо Германия се справя с кризата?
Лоуренс Х. Уайт. ИПИ, ИЗИ, 2010
Авторът е професор по икономика в Университета Джордж Мейсън в САЩ и един от найизвестните съвременни историци на икономиката. Статията е част от неговата книга „Сблъсъкът
на икономическите идеи” (издадена през 2011 г.); за първи път статията е публикувана в
WallStreet Journal на 8 септември 2010 г. по заглавие „Германското чудо – един различен
поглед”. Преводът е на Красен Станчев.
ЦОПНИ, неформална икономика и свобода
Красен Станчев. в-к „Дневник”, 12.09.2010 (вариант с научен апарат от страницата на ИПИ
"Икономически знания по Интернет")
Критика на непрофесионалните оценки на сивата икономика в България с позоваване на
методите и алтернативните анализи, основана на обективни и достоверни източници и автори,
включително собствени изследвания на ИПИ, ЦИД, Харвардския университет и др.
Спасение за всички
Десислава Николова. Преглед на стопанската политика, т. 11, бр. 547, 07.10.2011
Коментар върху вкоренения морален риск в спасителните финансови схеми за правителствата
и банките в ЕС и еврозоната.
Колко точно вреди Тристранката?
Светла Костадинова. Преглед на стопанската политика, т. 12, бр. 565, 17.02.2012
Статията показва как т.нар. представителни съсловни организации ограничават конкуренцията
и с това възпират създаването на работни места и доход. Заедно с това е описан проблемът с
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липсата на прозрачност на заседанията и обсъжданията съвета за тристранно сътрудничество,
както и легитимността на решенията на Съвета за тристранно сътрудничество. Тази кратка и
много точно прицелена статия послужи като повод за известно, за България значително,
подобряване на публичността на работата на съвета.
(Не)видимата икономическа политика
Светла Костадинова. Преглед на стопанската политика, т. 12, бр. 577, 11.05.2012
Всяко действие/бездействие на правителството има ефект върху гражданите и бизнеса. У нас
по-често администрацията няма никаква представа за реалните ефекти, тъй като тя забелязва
само видимите и незабавни резултати, но не се интересува от невидимите и дългосрочни
ефекти. Това води до политики и мерки, които често вредят и правят живота ни още по-труден.
Софийските критерии за еврозоната
Петър Ганев. Преглед на стопанската политика, т. 12, бр. 580, 01.06.2012
Статията красноречиво показва, че еврозоната не отговаря на собствените си условия и
България е свободна да реши за членството си, без да бъде обременена от поети ангажименти
през 2007 г. Дори и при изпълнени критерии за дефицит, дълг и инфлация в еврозоната, както
и запазване независимостта на ЕЦБ, остава като голям въпрос всякакво солидарно поемане на
дългове, в т.ч. вноски в спасителни фондове. Статията има съществено значение за смяната на
мисленето в България по повод проблемите на еврозоната.
Икономиката на България: какво не виждат политиците?
Красен Станчев. Преглед на стопанската политика, т. 12, бр. 590, 10.08.2012
Анализ на разминаването между политически оценки и стопанска действителност, както
изобщо като оценка на "кризата", така и конкретно по повод доходите и равнището на
безработица и бедност за последните 20 години (с посочване на статистическите източници,
които оборват политиците и подлежат на проверка).
Живков и икономиката на днешна България
Красен Станчев. desebg.com, 07.09.2012
Преглед на инерционните стопански процеси и тяхното влияние върху стопанската политика и
тълкуването на близката стопанска и обществена история.
Ефективни ли са европейските фондове?
Десислава Николова. Преглед на стопанската политика, т. 12, бр. 602, 02.11.2012
Статията изследва различни емпирични данни и анализи върху ефектите от еврофондовете.
Един от основните изводи в духа на институционалната икономика е, че европейските фондове
предоставят възможности за развитие, но за да са максимално ефективни, трябва да има
работеща администрация, добра защита правото на собственост и качествено правораздаване.
Европа се нуждае от конкурентно земеделие
Николай Вълканов, Преглед на стопанската политика, т. 12, бр. 643, 23.11.2012
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Дебатът за новата Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2014-2020 се превърна в дебат за
бъдещето на ЕС. Изправени сме пред важен кръстопът, на който трябва да решим каква
общност искаме да имаме.
Работа, избор и работеща демокрация
Петър Ганев. Преглед на стопанската политика, т. 13, бр. 618, 01.03.2013
Всички знаем, че нещо с демокрацията (или правовия ред и справедливостта) в страната куца,
така че няма защо да се плашим от това, че хората показаха недоволството си. То е
рационално, а сега остава и решенията да бъдат такива.
Протести и икономическо знание
Красен Станчев. Преглед на стопанската политика, т. 13, бр. 621, 22.03.2013
Статията отличава като основна предпоставка за протестите от февруари 2013 г. грешните идеи
и икономическата неграмотност както на протестиращите, така и на държавното управление и
на политическите партии в страната. Именно от тези грешни идеи и неграмотност в крайна
сметна произтичат както проблемите и недоволството, така и "решенията", които предлагат
протестиращите.
Трябва ли да има нова задължителна цел за дял на зелената енергия след 2020?
Калоян Стайков. в-к "Капитал", 10.04.2013
Преглед на опита на България с избиране на задължителна цел за потребление на енергия от
възобновяеми източници до 2020 г. и прогнози какво може да се очаква, ако бъде наложена
нова такава цел до 2030 г.
Препоръките на ИПИ към Орешарски
ИПИ. Преглед на стопанската политика, т. 13, бр. 633, 14.06.2013
На 13 юни 2013 г. ИПИ беше поканен да участва в кратка и опознавателна среща с премиера
Орешарски и други представители на икономическите НПО-та. На срещата бяха очертани
съвсем общо намеренията на правителството в посока опростяване на бизнес средата у нас.
ИПИ внесе списък с първоначални мерки, които има смисъл да бъдат задвижени веднага.
Такава е традицията на ИПИ: да прави предложения до легитимно избраните управляващи на
страната, да ги публикува и отстоява.
Как да спрем глупавите закони
Светла Костадинова. Преглед на стопанската политика, т. 13, бр. 644, 30.08.2013
Глупави законодателни идеи винаги има. Независимо кой е на власт. Вярно е, че за
определени правителства/парламенти те са повечко, но това не учудва никого. Разбира се,
винаги ще се намери някоя малка групичка, която да печели и от глупавите предложения и
всъщност това е основната причина те да се предлагат – или безмерно невежество на
инициаторите, или открит лобизъм в полза на силно ограничен кръг от фирми, които ще имат
значителни облаги. Всичко това – за сметка на потребителите.
Манталитетът определя законите
Калоян Стайков. в-к "Труд", 02.10.2013
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Коментар на идеята за нови банкови регулации, за които няма анализ нито за нуждата, нито за
очакваните ефекти от тях.
Инфлацията в България – динамика, причини и стратегии за противодействие
Десислава Николова. „Златен вестник”, бр. 7, 2013
Статията изследва инфлационните процеси, протичащи в българската икономика и връзката им
със случващото се в ЕС и по света.

4. Publications in English
IME Newsletter 1996 Маcroeconomic Supplement
IME, IME Newsletter, Volume 3, No 12, December 1996
This supplement contains data from some of the most difficult months in the transition period. The
annual inflation in November 1996 reached 224%.
April Elections: Democrats Strike Back, What’s Next?
IME. IME Newsletter, Volume 4, No 4, April 1997
An analysis of the distribution of parliamentary forces after the 19 April 1997 elections, similar to the
analysis carried out right after the elections in 1994.
Beyond Disasters: What Policies Ensure Growth and Prosperity
IME. IME Conference, 18.04.1997, vol. 4, No 4, April 1997, pp. 3-12
The conference “Beyond unhappiness: which policies guarantee growth and prosperity” was
organized by IME on the day for reflection before the preliminary parliamentary elections on 19 April
1997. Special guests of the conference were prof. Arye Hillman from the Bar-Ilan University in Tel
Aviv and chairman of the European Public Choice Society; prof. Marek Dambrovski, vice-chairman of
the CASE Institute in Warsaw, former vice-minister of finance in Poland (1989 - 1991); doctor Richard
Rahn, president of NOVECON, doctor Ilian Mihov, INSEAD – Paris (who was at that time member of
the management board of IME). The following reports (some of which are still applicable) had a
major contribution to the economic reforms that followed in Bulgaria (we publish only the
suggestions of participants who are not part of IME): Bojidar Dimitrov (BBCI), Rossen Rozenov
(AECD), Profit Tax and Investment in Bulgaria (pp. 3-6); Mariela Nenova, Gabriela Stoyanova, Petia
Petrova (AECD), Reform in the Social Security System (pp. 7-10); Lubomir Dimitrov (AECD),
Improvement of the Mass Privatization Legislation (pp. 10-12).
In Search of Growth: Bulgaria’s Lessons and Policy Options
Assenka Yonkova, Svetlana Alexandrova, Georgy Stoev, Diana Kopeva, Yordanka Gancheva, Latchezar
Bogdanov, Tzveta Dimitrova, Georgy Ganev (CLS), Krassen Stanchev, Zora Blagoeva. IME, 1999
This IME report summarizes the economic development in Bulgaria from 1991 until 1998, outlying
development prospects in the next ten years.
Business Associations in the Current Bulgarian Environment
Krassen Stanchev. IME, 1996
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The study shows the social attitudes towards private businesses in Bulgaria, as well as the genesis
and goals of both universal and industry-specific business associations.
Fragmentation of Financial and Credit Markets in Transition Economies
Lawrence B. Lindsey. IME Newsletter, vol. 3, No 5, May 1996, pp. 4-6
Lawrence Lindsey is, at that time, member of the executive board of the Federal Reserve in the US.
His publication is a report, presented to IME’s conference “The hidden obstacles to the economic
growth on the Balkans” (14 April, 1996). By comparing the depth of the banking sector with the
liquidity of the capital markets of developed and transition economies (for Bulgaria the depth of the
banking sector in 1994 is 120% of GDP and the liquidity - 3%), the author concludes that a) the likely
reason for this is the low share of private sector in the formation of the GDP (around 30% of GDP, for
Bulgaria - 25%) and b) that this fragmentation would be a setback for the growth prospects in these
economies, as compared to the Far East countries, where liquidity of the capital markets is close to
the depth of the banking sector.
The same issue of IME’s bulletin contains the following analysis: Marta Muco, DriniSalko, Some Issues
of the Development of the Informal Financial Sector in Albania (ibid., pp. 7-8); Eugen Radulescu,
Foreign Exchange Policy and Parallel Markets: the Preferential Credits (ibid., pp. 9-10); Ivanka
Petkova, Reducing Barriers in the Bulgarian Securities Market (ibid., pp. 10-11); Hans-Peter Lankes,
Hidden Subsidies in the Balkans (ibid., p. 12); Ilie Sherbanescu, Hidden Subsidies for Non-Performing
Industries (ibid., pp. 13-14); Valentin Chavdarov, Ognian Pishev, Comparative Advantages and
Subsidies in the Bulgarian Economy (ibid., pp. 15-17); Arye Hillman, Informal Sector and Barriers to
Growth (ibid., pp. 18-19); Despina Paskal, The Informal Entrepreneurship and Underground Economy
in Romania (ibid., pp. 20-21); Zef Preci, Barriers to Financing Private Sector in Albania (ibid., pp. 2122); Mimoza Bejko, The Price and Subsidies Policy in Albania (ibid., pp. 22-23).
The conference “Hidden obstacles to the economic growth on the Balkans” was organized as a
parallel event to the annual meeting of the directors of the EBDR (Sofia, 14-15 April, 1996) and was
visited by 250 delegates and economists.
Bureaucrats in Business: An Attempt to Measure State Enterprise Decision Making and
Managers’ Attitudes
Dr. Svetlana Alexandrova, Dr. Krassen Stanchev. IME, 1997
The first study in Bulgaria based on review and analysis of legislation regarding public companies and
their management. The publication also includes statistics and annual reports of companies,
supported by a study of the attitudes of their managers (conducted by the agency ASA).
The Economic and Social Impact of Refugees on the Host Country: Bulgaria
IME, 2007
The objective of this report and the surveys upon which it is based is to help rethink the role of
refugees in Bulgaria and other societies. This report takes Bulgaria as a model country and aims to
assess the impact of asylum seekers and refugees.
Restart the EU Budget: “Ctrl+Alt+Del” (Control Spending – Always Think of Alternatives –
Delete Inefficiencies)
Ruta Vainiene (editor and lead author). Coalition for Free Europe, 2007
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Upon the initiative and leadership of Ruta Vainiene, the group of leading European think tanks
responded to the Communication from the Commission “REFORMING THE BUDGET, CHANGING
EUROPE” 112.9.2007 SEC (2007) 1188 with a Position Paper on the need of EU fiscal reforms for the
period 2014-2020. Contributors and signatories to the Paper are: Alberto Mingardi – Istituto Bruno
Leoni, Italy, Director; Barbara Kolm - F.A. v Hayek Institute, Austria, Secretary General; European
Center for Economic Growth, Austria, President; Jan Oravec - F. A. Hayek Foundation, Slovakia,
President; Krassen Stanchev - Institute for Market Economics, Bulgaria, Executive Director; Pierre
Garello - Institute for Economic Studies, France, Director; Remigijus Šimašius - Lithuanian Free
Market Institute, Lithuania, President; Matthew Elliott – The Taxpayer’s Alliance, UK, Chief Executive;
Pierre Bessard – Institut Constant de Rebecque, Switzerland, Execute Director; Sebestyén L. v. Gorka Institute for Transitional Democracy and International Security, Hungary, Executive Director; Robert
Nef – Liberales Institut, Switzerland, Director Prof. Ivar Raig – Research Centre for Free Europe,
Estonia, Chairman; Carl-Johan Westholm – Constitution For a Free Europe, Sweden, Founder; and
personally by: Prof. Hardy Bouillon - Chairman, Academic Advisory Board, Center for the New Europe,
Belgium and Prof. Pascal Salin – Universite Paris - Dauphine, Paris.
Balkans in 2010: Economic Scenarios
Krassen Stanchev. IME, 12 May 2012
An attempt to describe the long-term perspectives in front of the Balkan countries in the wake of the
Kosovo crisis.
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Приложение: Преглед на стопанската политика (2001-2013)
2001 ( Том 1 )
1
2
3
11 12 13
21 22 23
31 32 33
41 42 43

2002 ( Том 2 )
47 48 49
57 58 59
67 68 69
77 78 79
87 88 89
97 98

50
60
70
80
90

51
61
71
81
91

52
62
72
82
92

53
63
73
83
93

54
64
74
84
94

55
65
75
85
95

56
66
76
86
96

108
118
128
138
148

2004 ( Том 4 )
151 152 153
161 162 163
171 172 173
181 182 183
191 192 193
201 202 203

154
164
174
184
194

155
165
175
185
195

156
166
176
186
196

157
167
177
187
197

158
168
178
188
198

159
169
179
189
199

160
170
180
190
200

212
222
232
242
252

213
223
233
243
253

2006 ( Том 6 )
256 257 258
266 267 268
276 277 278
286 287 288
295 296 297
305

259
269
279
299
298

260
270
280
289
300

261
271
281
290
301

262
272
282
291
302

263
273
283
292
303

264
274
284
293
304

265
275
285
294
306

314
324
334
344
354

315
325
335
345
355

316
326
336
346
356

2008 ( Том 8 )
358 359 360
368 369 370
378 379 380
388 389 390
398 399 400

361
371
381
391
401

362
372
382
392
402

363
373
383
393
403

364
374
384
394
404

365
375
385
395
405

366
376
386
396
406

367
377
387
397
407

414
424
434
444
454

415
425
435
445
455

416
426
436
446
456

417
427
437
447
457

2010 ( Том 10 )
458 459 460
468 469 470
478 479 480
488 489 490
498 499 500

461
471
481
491
501

462
472
482
492
502

463
473
483
493
503

464
474
484
494
504

465
475
485
495
505

466
476
486
496
506

467
477
487
497
507

513
523
533
543
553

514
524
534
544
554

515
525
535
545
555

516
526
536
546
556

517
527
537
547
557

562
572
582
592
602

563
573
583
593
603

564
574
584
594
604

565
575
585
595
605

566
576
586
596
606

567
577
587
597
607

568
578
588
598
608

615
625
635
645

616
626
636
646

617
627
637
647

618
628
638
648

619
629
639
649

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37

8
18
28
38

9
19
29
39

10
20
30
40

2003 ( Том 3 )
99 100 101
109 110 111
119 120 121
129 130 131
139 140 141
149 150

102
112
122
132
142

103
113
123
133
143

104
114
124
134
144

105
115
125
135
145

106
116
126
136
146

107
117
127
137
147

2005 ( Том 5 )
204 205 206
214 215 216
224 225 226
234 235 236
244 245 246
254 255

207
217
227
237
247

208
218
228
238
248

209
219
229
239
249

210
220
230
240
250

211
221
231
241
251

2007 ( Том 7 )
307 308 309
317 318 319
327 328 329
337 338 339
347 348 349
357

310
320
330
340
350

311
321
331
341
351

312
322
332
342
352

313
323
333
343
353

411
421
431
441
451

412
422
432
442
452

413
423
433
443
453

511
521
531
541
551

512
522
532
542
552

613
623
633
643

614
624
634
644

2009 ( Том 9 )
408 409 410
418 419 420
428 429 430
438 439 440
448 449 450
2011 ( Том 11 )
508 509 510
518 519 520
528 529 530
538 539 540
548 549 550
558
2013 ( Том 13 )
610 611 612
620 621 622
630 631 632
640 641 642

2012 ( Том 12 )
559 560 561
569 570 571
579 580 581
589 590 591
599 600 601
609
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За ИПИ
Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на
предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона са изправят. Тази мисия се
преследва още от 1993 г., когато Институтът е официално регистриран като неправителствена
организация (№ 831344929 от 15 март 1993 г., 729/XI/VI, стр. 169.).
Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството,
както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по
различни въпроси.
Някои от основните дейности, запазена марка за ИПИ са:
 Кампания “Разходите на българската държава”;
 Пенсионна реформа за въвеждане на лични пенсионни сметки;
 Ден на свобода от правителствена намеса в България;
 Индекси на икономическа свобода за България;
 Програма Стажанти;
 Клуб на студентите към ИПИ;
 Алтернативен бюджет с ниски данъци;
 Клуб на икономическите журналисти;
 Икономическа библиотека на ИПИ и БМА.

За своята работа и успехи ИПИ е удостоен с няколко награди:
 Специална награда на Forbes България за защита на икономическата свобода от 2012 г.
 Наградата на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
за 2010 г.
 Златен ключ 2008 г. на Програма Достъп до Информация
 Неправителствена организация на 2007 г. и награда Медия на 2007 г. на международната мрежа
Stockholm Network
 Наградата “Темпълтън” за 2006 г. на американската фондация Атлас
 Специалната награда за 2001 г. на Министерски съвет за "цялостен принос в развитието на
гражданското общество в България"

За повече информация посетете страницата на ИПИ.
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