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Вземете си книга! 

 

КРИЗИСЕН бюлетин 

Вече има данни, че България излиза от кризата. По този повод решихме да препоръчаме няколко книги от библиотеката, 
които се опитват да обяснят защо стигнахме до тук, но и няколко, които се опитват да предпишат каква трябва да е 
разумната икономическа политика. 

Приятно четене! 

 
 

The Financial Crisis (2010) 
Howard Davies 

Дейвис е бивш изпълнителен директор на 
Financial Services Authority във 
Великобритания (1997-2003), а в момента 
е директор на London School of Economics. 

В книгата Дейвис преминава през 
основните „теории” за кризата - кой 

всъщност стои в основата на провала - алчните банкери, 
късогледите законодатели или кредитополучателите. 
Авторът описва и основните изводи, които се правят за 
бъдещи действия – повече или по-малко намеса на 
държавата.  

Доказателствата, които Дейвис представя, помагат на 
читателя по-ясно да се ориентира и в крайна сметка да 
избере своето обяснение.  

http://library.ime.bg/the-financial-crisis/ 

 

 

The Future of Money (2010) 
Oliver Chittenden (редактор), Vince Cable 
(увод) 

Книгата представлява подбор на Oliver 
Chittenden на кратки есета в различни области 
на икономическото развитие.  

Авторите са световноизвестни икономисти, 
политици, предприемачи и общественици, 

които представят своето виждане във всеки от трите раздела 
на книгата: Минало, Настояще и Бъдеще. По този начин, 
читателят лесно може да намери интерпретацията на авторите 
на изминалите събития, настоящото положение и очакваното 
бъдеще. 

http://library.ime.bg/the-future-of-money/ 

On the Brink (2010) 
Hank Paulson 

За всеки наблюдател на действията на 
американското правителство със сигурност 
представлява интерес личното описание на 
Ханк Полсън, който тогава е финансов 
министър. В големи подробности той 
проследява ден по ден проблемите, 
дискусиите, неочакваните развития, 

основните участници и мотивите за взетите решения. 

http://library.ime.bg/on-the-brink/ 

Too Big to Fail (2009) 
Andrew Sorkin 

Една от най-продаваните книги, обясняващи 
кризата. Най-ценното в нея е изключително 
задълбоченото познаване на основните 
участници на Уолстрийт и регулаторите. 
Книгата създава у читателя усещането, че 
това е най-близкото до реалността описание 
на събитията от есента на 2008. 

http://library.ime.bg/too-big-to-fail-the-inside-story-of-how-wall-
street-and-washington-fought-to-save-the-financial-system-and-
themselves/ 

 

 
Свободно падане (2010) 
Джоузеф Стиглиц 

Стиглиц обяснява причините, довели до 
настоящата финансова криза с етикет 
„Произведено в Америка”, и задаващия се 
глобален икономически ред. Основната 
идея на Стиглиц е да представи книгата си 
като сблъсък на идеи. Според него всички 
политики, които заслужават критика, са 

били последица от политически и икономически „сили” — 
интереси, идеи и идеологии, пред които отделната 
личност е без значение.  

Стиглиц предвижда, че не само рецесията ще е по-дълга и 
дълбока от необходимото, но и ще излезем от кризата с 
много по-тежко дългово наследство, с по-малко 
конкурентоспособна, по-слабо ефективна и по-уязвима за 
нови кризи икономика — икономика, по-малко подготвена 
да посрещне предизвикателствата на това столетие. 

http://library.ime.bg/svobodno-padane/ 

Panderer to Power (2010) 
Frederick Sheehan 

Книгата представлява задълбочена биография 
на човека, който две десетилетия заема поста 
на най-важния банкер на света – Алън 
Грийнспан.  

Авторът проследява животът на Гринйнспан, 
започвайки от студентските му години, преминавайки през 
периода, в който той се изкачва по стълбицата във Вашингтон, 
достигайки до времето, когато Грийнспан провежда парична 
политика, в която демонстрира отлични политически умения 
за сметка на знанието си на икономист.  

http://library.ime.bg/panderer-to-power/ 



 
Verdict on the Crash: Causes and Policy 
Implications (2009) 
Редактор: Philip Booth 
 

Авторите на есетата в книгата поставят под 
съмнение твърдението, че финансовата 
криза е предизвикана от недостатъчен 
контрол от страна на държавата върху 
финансовите пазари. Авторите са съгласни 

с твърденията, че регулирането се е провалило, а 
пазарните участници са поели повече рискове от 
разумното, но също така твърдят, че нормативната уредба 
е влошила неимоверно нещата.  

В книгата се предлагат конкретни законови промени, 
които да са насочени към основните слабости на 
банковата система без да я задушават и възпират от 
развитие. 

http://library.ime.bg/verdict-on-the-crash-causes-and-
policy-implications/ 

 

 

 
Liar's Poker (1989) 
Michael Lewis 
 

Книгата описва подробно опита на един 
търговец на акции на Уолстрийт, който образно 
може да се раздели на две части. 
Автобиографичната проследява живота на 
Люис от университета, през наемането му от 
Solomon Brothers и навлизане в голямата игра.  

Втората част е по-обща и дава представа за основното 
развитие на фирмите на Уолстрийт по увлекателен начин, 
който кара читателя да прочете книгата почти на един дъх. 
Четейки я сега за първи път, книгата дава обяснения на някои 
от предпоставките за финансовата криза от 2008 без това да е 
била целта на автора. 

http://library.ime.bg/liars-poker/ 

The Big Short (2010) 
Michael Lewis 
 

Книгата разказва за финансовата криза 
през погледа на трима мениджъри на хедж 
фондове и един търговец на облигации. 
Често книгата се превръща в лична 
история на героите си, предоставяйки 
много персонални моменти от работата и 

личния им живот, без които обаче едва ли може да се 
проумеят част от действията на Уолстрийт от този период.  

Авторът описва много увлекателно срещите, основните 
стимули и причините за взетите решения. По този начин, 
дори и да знаем какъв ще е краят на книгата, през цялото 
време обратите и неочакваните развития държат 
читателят в очакване на нови изненади. 

http://library.ime.bg/the-big-short/ 

The Age of Turbulence (2007) 
Alan Greenspan 
 

Мемоарите на подобна публична личност 
винаги си струва да бъдат прочетени. 
Първата част на автобиографичната книга 
описват живота на Грийнспан от детството 
до поста му на централен банкер. Втората 
част той посвещава на личните си 

разсъждения върху различни икономически въпроси с особен 
акцент върху неравенството и възходът на Китай. 

Въпреки че е автобиографична книга, самият Грийнспан 
посочва, че му е било доста трудно да пише в първо лице и 
затова усещането на читателят е, че много от личните 
подробности, които могат да предоставят по-пълна картина за 
работата му са спестени.  

Независимо от това, книгата е изключително полезна за всеки, 
който иска да надзърне в живота на един човек, който всички 
ще запомнят. Някои с добро, други с лошо. 

http://library.ime.bg/the-age-of-turbulence/ 

 

 
Финансовият крах (2010) 
Йохан Норберг 
 

Историята на последната буря на 
глобалните пазари е история за това как 
държавната намеса, предприета с цел да 
изведе икономиката от предишни кризи, е 
заложила нова криза. Като проследява 
ясно и увлекателно причините за 

сегашната криза, „Финансовият крах" показва грешките, 
направени във Вашингтон, на Уолстрийт и във всяка 
американска община, и довели до икономическия срив.  

Докато много анализатори на кризата обвиняват само 
Уолстрийт, Норберг изтъква решаващата роля на 
държавата, чиито нормативни актове са дали на 
стопанските субекти и възможности, и мотиви да 
подготвят икономическата разруха. 
 
http://library.ime.bg/finansoviyat-krah/ 

Кой е виновен за кризата? (2010) 
Съставител: Георги Ангелов 
 

Веднага след началото на финансовата криза 
някои побързаха  да обявят, че тя показва 
дефектите на капитализма и свободния пазар. 
Други дори заключиха, че това е краят на 
капитализма – в крайна сметка защо ни е 
такава икономическа система, след като тя 

поражда толкова тежки кризи? 

Реалността е доста по-различна. Не капитализмът, а 
необмислената държавна намеса и изкуственото понижаване 
на лихвените проценти причиняват фалшиви сигнали и 
„натрупване на грешки“. Първоначално това изглежда като 
икономически „бум“, но в действителност фалшивите основи 
на този „бум“ рухват и той се превръща в тежка криза и спад. 

Теорията за икономическите цикли и кризи е развита още в 
началото на XX век от австрийската икономическа школа. 
Представител на тази школа – проф. Фридрих Хайек – е един 
от малкото, които предупреждават за Голямата депресия от 
30-те години и по-късно получава Нобелова награда за това.  
http://library.ime.bg/koi-e-vinoven-za-krizata-/ 



~ 
Препоръките 

И ако след прочитането на някои от горните книги все още се чудите каква трябва да бъде публичната политика, за да се 
избегне нова криза и да излезем по-бързо от сегашната, то в библиотеката можете да намерите достатъчно информация. 
Предлагаме като за начало следните книги. 

 

 
Икономическата политика: размисли 
за настоящето и бъдещето (2010) 
Лудвиг фон Мизес 
 

Идеалната икономическа политика – както 
за днешния, така и за утрешния ден, е 
много проста. Държавата трябва да 
защитава живота и имуществото на хората 
под нейна юрисдикция от вътрешни и 

външни посегателства и да отсъжда при възникване на 
разногласия. Във всяко друго отношение държавата е 
длъжна да остави хората свободни да осъществяват 
своите цели в живота, както сметнат за добре. 

Тази радикална идея за нашия век на интервенционизъм 
лежи в основата на цикъла лекции, изнесени през 1959 г. 
от Лудвиг фон Мизес в Университета на Буенос Айрес, 
Аржентина, и събрани в сборника, "Икономическата 
политика: размисли за настоящето и бъдещето". 

http://library.ime.bg/ikonomicheskata-politika-razmisli-za-
nastoyashteto-i-bydeshteto/ 

 

 

How to Cut Public Spending: and Still Win an 
Election (2010) 
Matthew Sinclair 

Основната целева група на книгата са 
политическите партии, на които на 
изключително достъпен език се посочват какви 
мерки за намаляване на държавните разходи, 
дълга, като едновременно се запазва 
популярността на партията. 

Книгата ще е изключително полезна и на държавни 
служители, натоварени с дейности като анализ и 
прогнозиране. Не на последно място, ценни идеи и съвети 
могат да намерят всички, които по различен начин участват в 
обществените обсъждания на публичната политика – 
неправителствени организации, представителни организации, 
медии и т.н. 

http://library.ime.bg/how-to-cut-public-spending-and-still-win-
an-election/ 

The Plan: Twelve Months to Renew 
Britain (2008) 
Douglas Carswell, Daniel Hannan 

Книгата е издадена през 2008 с цел да се 
ползва от новото правителство на 
Великобритания. Тя включва конкретни 
предложения, които да помогнат на 
икономиката да расте, а на гражданите ще 
дадат повече възможности за контрол 

върху работата на администрацията. Всички предложения 
са добре обосновани и са посочени очакваните 
положителни ефекти. Авторите дори предлагат списък на 
конкретните изменения в нормативната рамка, които ще 
трябва да се направят при прилагането на идеите. Книгата 
е истински наръчник за всеки управляващ, независимо 
дали става въпрос за Великобритания или България. 

http://library.ime.bg/the-plan-twelve-months-to-renew-
britain/ 

 

The Future of Europe (2008) 
Alberto Alesina, Francesco Giavazzi 

 
Ако Европа не предприеме действия веднага, 
по-нататъшния икономическо-политически 
спад е почти неизбежен, според икономистите 
Алберто Алезина и Франческо Джавази. Без 
цялостна реформа, свръхзащитената 
континентална Европа ще продължи да се 

забавя своя темп на развитие и влиянието и върху световната 
сцена ще изчезне. Това не означава, че Италия, Германия, 
Франция и други ще фалират (въпреки че не е изключен и 
такъв вариант), но стандартът на живот няма да се 
повишава. Авторите очертават стъпките, които Европа трябва 
да предприеме, за да избегне икономически и политически 
упадък. 

http://library.ime.bg/the-future-of-europe/ 

Planning for Freedom: Let the Market 
System Work (2010) 
Ludwig von Mises 

 
В тази антология Мизес предлага на ясен и 
достъпен език коментар по две теми, които 
той счита за особено важни: инфлацията и 
правителствената намеса. Според Мизес, 
инфлацията е разрушителна, тя унищожава 

спестяванията и инвестициите, които са в основата на 
производството и просперитета. Правителственият 
контрол и икономическото планиране, от своя страна, 
никога не успяват да постигнат това, което 
поддръжниците им целят. Мизес постоянно твърди, че 
решение на правителствената намеса са свободните 
пазари и свободната стопанска инициатива.   

http://library.ime.bg/planning-for-freedom-let-the-market-
system-work-1/ 

Economic Policy (2010) 
Ludwig von Mises 

 
Книгата съдържа шест лекции на Лудвиг фон 
Мизес, изнесени през 1959 г. в 
Аржентина. Книгата е отлично въведение към 
това, което Мизес вижда като прости истини на 
историята от гледна точка на икономическите 
принципи. На разбираем език Мизес обяснява 

теми като капитализъм, социализъм, интервенционизъм, 
инфлация, чуждестранни инвестиции и други. 

http://library.ime.bg/economic-policy-1/ 

 



НОВИ КНИГИ 
 

1. Спомени и размисли, том 2, Ото фон Бисмарк, 1994 

2. The State, Anthony de Jasay, 1998 

3. Айн Ранд и светът, който създаде, Ан Хелър, 2010 

4. The Beautiful Tree, James Tooley, 2009 

5. Socialism, Ludwig von Mises, 1981 

6. Химн,  Айн Ранд, 2010  

7. The Structure of Social Action, Volume II, Talcott Parsons, 1937 

8. The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson (ed.), 2007 

9. Planning for Freedom: Let the Market System Work, Ludwig von Mises, 2006 

10. The Intellectuals and Socialism, Friedrich von Hayek, 2007 

11. Terrorizing Ourselves, Jim Harper, Benjamin H. Friedman,Christopher A. Preble, 2010  

12. Адам Смит: въведение, Имън Бътлър, 2010  

 

Това са само част от новите заглавия. За всички нови книги погледнете тук: http://library.ime.bg/books/new/ 

 

Изключително сме благодарни на дарителите – Светла Костадинова, Петър Ганев, Калин Манолов, Адриана 
Младенова и Михаил Колев. 

 

 

~ 

    
 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

10.00 - 18.00 ч. понеделник до петък 

За Ваше удобство, всяка първа сряда от месеца, библиотеката ще работи с удължено работно време - до 19.30 часа. 

 

КОНТАКТИ 

Институт за пазарна икономика 

София, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3 

Тел.: (+ 359 2) 952 62 66, 952 35 03 

E-mail: library@ime.bg 

Интернет адрес: http://library.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. 

 

 
 


