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ви кани на лекция на тема:

„ПАЗАРНИЯТ ПРОЦЕС VS ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС”
Лектор – Цветелин Цоневски

Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, етаж 3
Кога? – На 21 март (сряда) 2012, в 18.30 часа
Кой е Цветелин Цоневски (Цвет)?
Завършва право в СУ "Св. Климент Охридски" и защитава магистратура по
икономика в университета "Джордж Мейсън".
Последовател на австрийската икономическата школа, Цвет плува в свои
води във Фондацията за икономическо образование, където започва работа
през 2010 г. като редактор на изданието „Freeman", а днес вече е директор
по академичните въпроси.
Член на редакционния съвет на Института за пазарна икономика и автор на
седмична колонка на сайта на Института за радикален капитализъм.
За какво ще си говорим?
За пазара, политиката и вземането на икономически решения, естествено,
в светлината на австрийската икономическа школа.
Дали пазарният и политическият
диалектически свързани?

процеси

са

две

непримирими

противоположности

или

са

Как теорията за обществения избор обяснява тези процеси?
Кой от двата процеса дава възможност за ефективно използване на ресурсите и превръщането им в
потребителски стоки с цел постигане на икономически растеж?
„Какво всъщност представлява пазарната икономика? За да се отговори на този въпрос следва да се
анализира теорията за икономическа калкулация на австрийския икономист от миналия век Лудвиг фон
Мизес.
...Неговият аргумент е следният: без частна собственост върху средствата за производство няма да има
пазар на средствата за производство. Ако няма пазар на средствата за производство, няма да има цени
за произведените продукти. Ако няма цени, които да рефлектират относителната оскъдност на
произведените продукти, вземащите икономически решения няма да имат възможност да калкулират
рационално алтернативното използване на ресурсите за производство.” – Ц. Цоневски, В защита на
пазарната икономика

Лекцията се организира със съдействието на Института за радикален капитализъм „Атлас”.
Местата са ограничени. Моля да потвърдите присъствието си до 20 март 2012 г. (вторник),
на e-mail: binka@ime.bg
Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа асоциация и се
осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

