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ПП МИР: Да изградим наново социалния и икономически живот в България

На 21 юни т.г., понеделник, от 10.30 ч. в Националния пресклуб на БТА, ПП МИР
организира и проведе кръгла маса на тема: „Социално-пазарно стопанство в България”.
Участници във форума бяха Симеон Славчев - председател на ПП МИР - на снимката,
трети от ляво на дясно; до него - доц. Атанас Узунов - експерт по социално-пазарно
стопанство, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и адвокат д-р Христина
Георгиева; първи от ляво е Атанас Кацарчев - финансист, бивш заместник министър на
финансите и Георги Чернев - икономист, председател на Софийската
търговско-промишлена камара.

Днес Българската православна църква почита един от най-хубавите празници - Свети
дух, който дава живот и освещава човешките души и тела! В църковните изображения
Светия дух се изобразява като гълъб, а гълъбът е символ на мира! Позволете ми с тази
символика да открия днешната кръгла маса на ПП МИР на тема "Въвеждане на
социално-пазарно стопанство в България". Да си пожелаем първо да сме живи и здрави
и нека Светият дух да освети нашите души, сърца и да ни направи по-добри и дай Боже
всичко онова, което си желаем и, което си начертаем, да успеем да го постигнем! С
днешната кръгла маса съм убеден, че ще дадем началото на сериозна дискусия как
България да стане една силна социална и индустриална държава - нещо, което
Германия постигна навремето. Днес ще дискутираме примера и параметрите на един
доказан немски модел. Аз съм Симеон Славчев и съм председател на политическа
партия МИР. До мен отляво е доц. Атанас Узунов, експерт по социално-пазарно
стопанство и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", автор е на монографиите
"Социално-пазарно стопанство - идея, концепция, практика". Доцент Узунов е основен
консултант на ПП МИР за въвеждането на социално-пазарното стопанство в България
и смея да твърдя е симпатизант на политическа партия МИР. Отдясно на мен е г-н
Георги Чернев, икономист, председател на Софийската търговско-промишлена камара,
водач на листата на ПП МИР в Перник за кандидати за народни представители. До него
е г-н Атанас Кацарчев - финансист, бивш зам.-министър на финансите, част от
експертния екип на партия МИР. Днешната кръгла маса е ключова за партия МИР, тъй
като ние разписахме в нашата програма четири стъпки, които ще повишат
ефективността на българската икономика и ще доведат до повишаването на
благосъстоянието на българските граждани. За постигането на тази цел и за
осигуряването на устойчивото развитие на страната ПП МИР предлага България да се
откаже от пазарния фундаментализъм, залегнал в 10-те принципа на Вашингтонския
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консенсус, известен като "Програмата Ран-Ът" и да се предприемат действия за
постепенното въвеждане на социално-пазарното стопанство. Т.е. ПП МИР предлага
социално-пазарното стопанство да стане икономическа основа на българското общество
по немския модел на социално-пазарното стопанство с регулираща макроикономическа
роля на държавата. Но този въпрос ще бъде изяснен от доц. Атанас Узунов.
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