Годишен доклад на ИПИ за 2009
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НАШАТА МИСИЯ
Да развиваме и защитаваме пазарните подходи за преодоляване на
предизвикателствата, пред които гражданите на България и региона се
изправят.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
Да предоставяме независима оценка и анализ на политиката на
правителството, както и да служим като трибуна за обмяна на възгледи и
мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

~
Съвет на ИПИ
Красен Станчев, председател
Андрей Евтимов
Левон Хампарцумян
Мартин Заимов
Яна Костова
Димитър Вучев
Кенет Левковиц

~
Изпълнителен директор
Светла Костадинова

Институтът за пазарна икономика е неправителствена организация, регистрирана в
Софийски градски съд, ф.д. № 6315/1993 от 15 март 1993 г., 729/XI/VI, стр. 169.

1000 София • бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.3 • 02/952 62 66 • www.ime.bg
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През 2009 Институтът за пазарна икономика направи няколко големи крачки, които ни
позволиха да бъдем по‐близо до гражданите и подкрепящите свободните пазарни
идеи. Активно участвахме в обществения дебат за реформи, като продължихме да
предлагаме политики, които да повишат просперитета и свободата в България.
Уверени сме, че с постоянство, аргументирани предложения и нови подходи за
действие ще продължим да бъдем част от усилията на обществото за подобряване на
условията на живот и бизнес. Институтът все по‐успешно привлича съмишленици и
приятели, които искат да станат част от усилията за по‐добра бизнес среда, отговорно
правителство и по‐малка държава.
Младите хора се превърнаха в неизменна част от работата на ИПИ. Организираният
Клуб на студентите към ИПИ, младежките семинари и стажантската програма бяха
сред основните дейности, които ни позволиха да изготвим нови инициативи, насочени
към новите лидери в България.
Екипът продължи да участва в публични дебати и консултативни структури,
организирани от администрацията. Застъпническата дейност беше допълнена от
фокусирани доклади по важни актуални теми, които представиха аргументи и
конкретни решения.
2009 беше време на промяна в България, което ИПИ използва за задълбочаване на
усилията в областта на доброто законодателство, ограничаване намесата на държавата в
икономиката, пенсионната и здравната реформи. Това ще продължат да бъдат и
приоритетите ни през 2010.
Подкрепата, която получаваме от стотици граждани, неправителствени организации и
предприемачи, ни задължава да бъдем още по‐настоятелни и активни в насърчаването
на реформите в България.

Светла Костадинова
Изпълнителен директор, ИПИ
април 2010
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РАЗУМНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

През 2009 ИПИ продължи да работи за въвеждане
на подхода на оценка на въздействието на
законодателството и политиките.
Бяха изготвени
въздействието:
1.

няколко

пълни

оценки

на

Оценка на въздействието от промяната на
минималните осигурителни прагове през
2009 година (март 2009)

2. Ефекти от регулирането на четири свободни
професии – одитори, архитекти, инженери и фармацевти (септември 2009)
3.

Ефекти от регулирането на две свободни професии – адвокати и нотариуси
(септември 2009).

В периода ноември 2008 – юни 2009 ИПИ ‐ в консорциум ‐ изпълни два проекта по
оперативна програма „Административен капацитет”, включващи следните дейности:
9

Изготвяне на наръчник за оценка на въздействието на националното
законодателство и политики ‐ за ползване от държавната администрация

9

Изготвяне на наръчник за оценка на въздействието при изготвяне на
националните позиции за участие в процеса на вземане на решение в ЕС на
България – за ползване от държавната администрация

9

Изготвяне на Стандарти за обществени консултации в процеса на оценка на
въздействието

9

Обучение на повече от 400 държавни служители за изготвяне на оценка на
въздействието

9

Семинари за представители на неправителствения сектор за оценка на
въздействието на законодателството.

Предложенията на ИПИ за разумно законодателство
9

Въвеждане на задължение за изготвяне на оценка на въздействието на
проектите за нормативни актове и политики от администрацията

9

Задължителни 30 дни време за обществени консултации

9

Публикуване на текстовете на всички законодателни инициативи на МС поне
30 дни преди обсъждането им, заедно с оценките на въздействието

9

Повсеместно въвеждане на принципа „мълчаливо съгласие” при работата
на гражданите и бизнеса с администрацията
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ПЕНСИОННА РЕФОРМА
Започването на реална пенсионна реформа е
сред основните приоритети на ИПИ от години.
И през 2009 екипът продължи да предлага
решения и да участва в публични дискусии по
темата.
1. Национална кръгла маса „Доходност на
капиталовите пенсионни системи – реалности
и перспективи” и ХІІ‐та Годишна среща на БАДДПО, декември 2009 ‐ Светла
Костадинова и Петър Ганев взеха участие в дискусиите по време на кръглата маса.
2. Медийна кампания за лични пенсионни сметки:
1.

в‐к 24 часа, Петър Ганев, На 30 внасяй в доходен портфейл, на 55 ‐ в сигурен, 23
декември 2009

2.

в‐к Дневник, Велин Пеев, Пенсионна реформа: да не чакаме да стане нетърпимо,
30 октомври 2009

3.

в‐к 24 часа, Светла Костадинова, Дайте свобода за бъдещия пенсионер, 26
октомври 2009

4.

ТВ7, Светла Костадинова, Предложението на ИПИ за пенсионна реформа, 21
октомври 2009

5.

в‐к Стандарт, Петър Ганев, Фискалният резерв ‐ буфер за пенсии и здраве, 21
октомври 2009

6.

в‐к Монитор, Светла Костадинова,
безработицата, 05 октомври 2009

7.

ReTV, Светла Костадинова, Предложенията на ИПИ за пенсионна реформа, 01
октомври 2009

8.

Радио K2, Светла Костадинова, Предложенията на ИПИ за пенсионна реформа,
01 октомври 2009

9.

Радио Фокус, Светла Костадинова, Предложенията на ИПИ за пенсионна
реформа, 29 септември 2009

По‐ниските

осигуровки

ще

свият

10. в‐к Дневник, Петър Ганев, Пенсионер по избор, 29 септември 2009
11. в‐к 24 часа, Светла Костадинова, Искате ли 30% по‐висока пенсия?; 28 септември
2009
12. бТВ, Светла Костадинова, Реформа на пенсионната система; 09 юли 2009
13. в‐к Сега, Адриана Младенова, За какво ни беше такъв Сребърен фонд?; 23 юни
2009
14. в‐к Монитор, Петър Ганев, Пенсионната реформа и предизборните програми;
22 юни 2009
15. Radio Deutsche Welle, Адриана Младенова, Пенсионните системи в Югоизточна
Европа; 27 март 2009
16. БНТ, Адриана Младенова, Коментар относно осигурителните прагове и
политиката на правителството; 20 март 2009
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17. в‐к Дума, Система на лични сметки вместо досегашната пенсионна предлагат
експерти; 19 март 2009
18. в‐к 24 часа, Гонят работници заради високи осигуровки; 19 март 2009
19. в‐к Сега, Бизнесът се товарел с 5.62 млрд. лв. от осигурителните прагове; 19 март
2009
20. в‐к Монитор, 4,65 млрд. лв. губи бизнесът от високите осигурителни прагове; 18
март 2009
21. в‐к Дневник, Бизнесът съкращава работни места и заради осигуровките; 18 март
2009
22. Investor.bg, Повишените осигуровки вдигат разходите на бизнеса с 5 млрд. лв. за
10 години; 18 март 2009
23. в‐к Дневник, Икономисти: Минималните осигурителни прагове трябва да се
премахнат; 18 март 2009
24. DarikFinance, Настояват 10% от заплатата да отива в частни пенсионни фондове;
18 март 2009
25. Mediapool, Икономисти поискаха да отпаднат минималните осигурителни
прагове; 18 март 2009
26. Радио ʺХристо Ботевʺ, Адриана Младенова, ефектите от увеличаване на
осигурителните прагове; 18 март 2009

Предложенията на ИПИ за пенсионна реформа в България
√

Всеки отделя част от заплатата си в лична пенсионна сметка;

√

Всеки сам управлява парите в личната си сметка;

√

Държавата регулира системата ‐ да не се поемат неразумни рискове, да има
прозрачност и информираност;

√

Държавата подпомага хората, които не са натрупали достатъчно средства за
пенсиониране;

√

Всеки сам определя кога да се пенсионира и съответно колко да спестява.
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РЕФОРМА НА
ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ

Наблюдението
на
държавните
разходи продължи да бъде сред
основните дейности на ИПИ. Те
включваха коментар и препоръки
за реформа в публичните финанси,
анализ и оценка на ефектите от
ефективността на държавните харчове, както и кратки прегледи на основни
административни структури. Анализите, насочени към намаление на разходите и
повишаването на прозрачността и ефективността, са:
9

Ден на свобода от правителствена намеса за 2009, 26 май 2009

9

„Субсидии и данъчни облекчения ощетяват българското земеделие”, 03
юни 2009

9

Коментари за Българската банка за развитие, юни – декември 2009

9

„Оптималният размер на държавата”, 04 август 2009

9

„Дупки в данъчните закони водят до половин милиард левове загуби”, 27
октомври 2009

9

„Проектобюджет 2010 – преглед, анализи, препоръки”, 30 октомври 2009

9

„Минимум информация, високи разходи, рекордна численост (кратък
преглед на работата на МВР), 06 ноември 2009

9

„Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци”, 11 ноември 2009

Предложения на ИПИ за реформа на държавните разходи
9

Ограничаване на консолидираните бюджетни разходи до 30% от БВП

9

Публикуване редовно на месечна информация за извършените разходи

9

Ревизия на програми на министерствата и отпадане на неефективните.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА

Лесното правене на бизнес е от ключово значение за
икономиката и просперитета. ИПИ продължи да
предлага реформи, които ще улеснят бизнеса и ще
насърчат активността.
Основната дейност през 2009 в тази посока беше
изготвянето на първия по рода си
9

Индекс

ʺМестни

условия

за

правене

на

бизнесʺ 2009, 15 юли 2009
9

През юли 2009 ИПИ представи и изследването „България в международните
класации”, което съдържаше конкретни препоръки за подобряване на бизнес
средата.

Институтът използва възможностите за участие в обществени консултации, за да
представи идеите си.
9

На 29 септември 2009 ИПИ изпрати отворено писмо „Оставете ни да
решаваме сами” до Комисията за защита на конкуренцията по повод
исканията на хлебопроизводителите за въвеждането на минимална защитна
цена.

9

Най‐големият успех през 2009 в тази насока беше приемането от Парламента на
промени в Търговския закон, с които необходимият минимален капитал за
регистрация на ООД се намалява до 1 евро.

Целенасочената кампания започва в средата на 2007 година. Ето накратко как:
9

Ноември 2007 ‐ ИПИ пише статия с недвусмисленото заглавие „Минималният
капитал трябва да се премахнеʺ.

9

Ноември 2007 ‐ народният представител Мартин Димитров внася предложение
в Народното събрание за намаляване на минималния капитал с мотиви,
изготвени от ИПИ.

9

10 март 2008 ‐ Мартин Димитров пуска в блога си подписка за подкрепа на
идеята за премахването на минималния капитал ‐ подписват я стотици хора.

9

Май 2008 ‐ ИПИ се противопоставя на един от най‐често даваните аргументи за
съществуването му в статията „Минималният капитал не защитава
кредиторитеʺ. Същия месец, на първо четене, Парламентът подкрепя внесеното
през март предложение от Мартин Димитров. ИПИ изпраща и писмо с
подробни аргументи за премахването на минималния капитал до министъра на
икономиката.

9

Юни 2008 ‐ между първо и второ четене правната комисия подкрепя част от
внесеното предложение ‐ да се внасят 35% от 5 000 лева, а не 70%, както е към
този момент.

9

В кампанията за отпадането на това изискване се включва Ричард Ран ‐
председател на надзорния съвет на ИПИ.
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9

Ноември 2008 ‐ Търговският закон се променя, като се намалява изискването за
необходимата сума, която трябва да бъде внесена, от 70% на 35% (или от 3 500 лв.
на 1 750 лв.). По това време в Парламента започва отново да се говори за
тоталното отпадане на изискването.

9

Декември 2008 ‐ Министерският съвет внася предложение капиталът да се
намали на 100 лв.

9

Април 2009 ‐ ИПИ предлага премахване на капитала като част от идеите за
подобряване на бизнес средата на Консултативния антикризисен съвет към
министър‐председателя.

9

Юли 2009 ‐ част от партиите включват в предизборните си програми идеята за
намаление на минималния капитал. ИПИ включва отпадането на минималния
капитал в публикацията си „70 мерки за повишаване на просперитета в
Българияʺ

9

26 август 2009 ‐ Петър Димитров (БСП) предлага минималният капитал за
регистриране на ООД да се намали от 5 000 на 2 лв.

9

27 август 2009 ‐ Мартин Димитров (СДС) предлага минималният капитал за
регистриране на ООД да се намали от 5 000 на 100 лв.

9

27 август 2009 ‐ Правителството на ГЕРБ предлага минималният капитал за
регистриране на ООД да се намали от 5 000 на 2 лв.

9

16 октомври 2009 – в бр. 82 на Държавен вестник е обнародвана промяната в чл.
117, ал. (1) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1997 г., бр. 82 от 2009 г.) Капиталът на
дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по‐малък от 2 лева. Той
се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по‐малки от 1
лев.

Предложения на ИПИ за реформа на бизнес средата
√

Намаление на режимите

√

Съкращаване на разходите и времето по подготовката на документите за
международна търговия

√

Намаляване на осигуровките, таксите и значително намаление и ускоряване на
процедурите по плащане

√

Изпълнение на договорите – съкращаване на времето за решаване на споровете в
съда

√

Намаляване на регулациите на работното време.
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УЧАСТИЕ
В
ПРОЦЕСА
ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ
9

НА

През февруари ИПИ изпрати становище до
Комисията за защита на личните данни
по повод готвените изменения, които ще
въведат нови ограничения и задължения,
затрудняващи операторите на лични данни.

9 Светла Костадинова и Петър Ганев участваха
в поредица от заседания на работна група, определена от Съвета по европейски
въпроси, чиято цел е да изготви националната позиция на България по повод
предложение на ЕК за освобождаване на микропредприятията от задължението да
представят годишни финансови отчети. ИПИ изготви становище, въз основа на
което се води цялата дискусия в работната група.
9

Светла Костадинова участва в Консултативния съвет за МСП към икономическото
министерство.

9

Светла Костадинова и Зорница Славова участваха в заседание на Комисията по
икономическа политика, енергетика и туризъм в Парламента за представяне,
обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
занаятите – първо четене – 20 януари 2010 година. След представяне на позицията
на ИПИ беше изготвено и становище до председателя на комисията.

9

През октомври 2009 ИПИ представи становище по проекта на правителствена
програма 2009–2013. ИПИ постави акцент върху ясното формулиране на
приоритетите на новото правителство и провеждането на политики, основаващи се
на следните принципи – ефективност, прозрачност, отчетност, предварителна и
последваща оценка на въздействието върху гражданите, администрацията и
бизнеса. Нашият фокус попада не върху събираемостта на бюджетните приходи, а
върху намалението на публичните разходи. В становището на преден план бяха
изведени и реформите в пенсионната и здравната системи в страната.

9

През декември Велико Димитров представи позицията на ИПИ по Законопроекта
за потребителски кредит пред Комисията по икономическа политика,
енергетика и туризъм в Парламента. В началото на 2010 г. беше изготвено и
официално становище, което беше изпратено до председателя на Комисията преди
законопроектът да бъде разгледан на първо четене в пленарна зала.

През годината ИПИ изготви и представи и други становища по актуални въпроси на
публичната политика.
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ

Клубът стартира през март 2009 с финансовата
подкрепа на Овергаз. През годината бяха проведени
осем месечни срещи.

Георги Ангелов
Калин Христов
17 март 2009

Мартин Заимов
23 април 2009

Красен Станчев
19 май 2009

Симеон Дянков
18 юни 2009

Левон Хампарцумян
08 октомври 2009
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Владимир Каролев
10 ноември 2009

д‐р Георги Ганев
23 ноември 2009

Лъчезар Богданов
14 декември 2009

В сътрудничество с Фондация за свободата Фридрих Науман бяха организирани и два
семинара на Клуба, които преминаха при изключителен интерес от страна на младите
хора.

Семинар „България в международните
класации”
15 октомври 2009

Семинар „Бюджет 2010 – ще растем ли
или ...”
01 декември 2009
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ИНДЕКСИ

През 2009 г. институтът продължи дейността
разпространение на идеите за икономическа свобода.

си

по

На 4 септември 2009 за поредна година ИПИ разпространи
доклада Икономическата свобода по света, Годишен доклад 2009,
изготвен от канадския институт ʺФрейзър”. България се нарежда
на 76‐то място в класацията и запазва позицията си от миналата година.
Медийно отразяване на прессъобщението:
√

В‐к Дневник

√

В‐к Труд

√

В‐к Монитор

√

Радио К2

√

The Sofia Echo

√

Mediapool

√

Dir.bg

√

Econ.bg

√

Deutsche Welle
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ПРОЕКТИ
Развитие на способности за извършване на
оценка
на
въздействието
на
законодателство и политики (2008‐2009)
Анализ на настоящата ситуация в България,
преглед на добрите практики по света,
изготвяне на препоръки и методология за
извършване на оценка на въздействието у нас.
Подобряване на капацитета за оценка на въздействието в подготовката на
позиции при участие в процеса на вземане на решения в ЕС (2008‐2009)
Анализ на настоящата ситуация в България, преглед на добрите практики по света,
изготвяне на препоръки и методология за извършване на оценка на въздействието у нас
в подготовката на позиции при участие в процеса на вземане на решения в ЕС.
Анализ на въздействието на регламентите ‐ средство за по‐добро управление в
България (2008‐2009)
В рамките на проекта се представят анализи и коментари на законопроектите в
България, най‐добрите практики в ЕС и по света по отношение на оценка на
въздействието на регулациите и практически примери за такива оценки на местни
закони и регулации.
Какъв е оптималният размер на правителството? (2008‐2009)
Анализ за оптималния размер на държавата, препоръки, публична кампания.
Mониторинг на ефективността на работата на общинските администрации (2008‐
2009)
Изграждане на капацитет за мониторинг на ефективността на работата на общинските
администрации и за участие в процеса на разработване на политики на местно ниво;
изготвяне на Индекс „Местни условия за правене на бизнес”.
Финансови системи, ефективност и стимулиране на устойчив растеж (2008‐2010)
Доклад за „Финансова конвергенция на държавите‐членки на ЕС”, който изследва
степента, до която финансовите пазари на тези страни са станали по–близки.
Къде е България в международните индекси и каква е добрата политика за
просперитет и свобода (2009)
Преглед на позициите на България в десет международни индекси, анализ, преглед на
добрите примери и конкретни препоръки.
Клуб на студентите към ИПИ (2009 ‐ 2010)
Организиране на клуба – месечни срещи, семинари и разпространение на информация
сред студентите.
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Усъвършенстване на нормативната уредба за оптимизиране на практиките на
консултативните съвети (2009)
Анализ и препоръки за подобряване работата на консултативните съвети в България.
Пенсионна реформа в България (2004 ‐ продължава)
Анализ, застъпническа кампания, участие в обществения дебат, препоръки.
Икономическа библиотека на ИПИ и БМА (2009‐2010)
Закупуване на книги, организиране на публични обсъждания и четения, срещи и
дискусии.
Кратки анализи на публичните политики (2007 ‐ продължава)
Анализи на МВР, данъчните облекчения, БДЖ, спортния тотализатор, земеделските
субсидии, пощенския сектор, Агенция Архиви, приложението на електронния подпис,
процедурата по обявяване на несъстоятелност.
Преглед на процеса на приватизация в България (2009)
Анализ на приватизацията до момента, прогноза за бъдещите действия.
Бюлетин „Преглед на стопанската политика” (2001 ‐ продължава)
Седмично издание на ИПИ с коментари, анализи, преводи по актуални въпроси.
Месечен „Бюлетин за ниски данъци” (2004 ‐ продължава)
Сборник от коментари, анализи и преводи на тема данъчна реформа.
Месечен английски бюлетин на ИПИ (2001 ‐ продължава)
Подбор от коментари, анализи и преводи от седмичния бюлетин на института.
Седмична рубрика на ИПИ ʺВидимото и невидимотоʺ във вестник „Дневник”
(2006 ‐ продължава)
За четвърта поредна години институтът продължава редовната си рубрика всеки
вторник с коментари по актуални теми.
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КОАЛИЦИИ

Институтът участва в множество инициативи на
местни неправителствени организации в различни
области – прозрачност по време на избори,
разширяване на участието на гражданите в процеса
на формиране на публичните политики, за отчетност
на правителството и подобряване на достъпа до
обществена информация, за премахване на привилегии и опростяване на регулации и
много други.

Едновременно с това, ИПИ участва активно и в международни мрежи. Институтът е
член и основател на:
1.

The Coalition for Free Europe

2.

The Educational Initiative for Central and Eastern Europe ‐ EICEE

3.

The Stockholm Network

4.

The Resource Bank Europe

5.

The International Center for Economic Growth (ICEG) Network

6.

The Economic Freedom of the World Network

7.

The Central East European Mortgage Financing Network
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ИПИ В МЕДИИТЕ

Присъствието на института в медиите
е
изключително
важно
за
популяризиране на идеите.
ИПИ има няколко редовни издания,
които
публикува
на
интернет
страницата си с право за свободно
препечатване от медиите:

9

9

Бюлетин „Преглед на стопанската политика”

9

Месечен „Преглед на стопанската политика” на
английски език

Месечен „Бюлетин за ниски данъци”.

През 2009 г. екипът на ИПИ беше търсен за коментар и статии във вестниците „24 часа”,
„Сега”, „Стандарт”, „Пари”, „Монитор”, „Класа”, „Капитал”.
Множество интервюта бяха дадени и за новинарски и коментарни предавания на бТВ,
Канал 1, Нова ТВ, ТВ2, ТВ7, Rе:ТВ, ТВ Европа.
През 2009 г. екипът на ИПИ има общо 325 медийни изяви. Институтът успя отново да
провокира интерес с изследванията си като се появи на няколко първи страници на
уважавани български вестници.
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Основните анализи на института се представят
предизвикват огромен интерес от медиите.

на

пресконференции,

които

ʺЕфекти от повишените осигурителни прагове
за държавата, бизнеса и гражданитеʺ
18 март 2009
Дневник, 24 часа, Сега, Монитор, Ре:ТВ, Инвестор,
Дарик, БНТ, Дума, Медиапул, БНР

„Ефекти от регулирането на свободните
професии в България (част 2): нотариуси и
адвокати”
16 септември 2009
Телевизия Европа, Re:TV, радио Хоризонт,
Дневник, 24 часа, Монитор, Капитал, Пари,
Новинар, агенция Фокус

„Ефекти от регулирането на свободните
професии в България (част 1): фармацевти,
одитори, инженери, архитекти”
08 септември 2009
Икономика ТВ, ТВ Европа, в‐к Капитал, в‐к
Дневник, Дарик, Money.bg

Индекс ʺМестни условия за правене на бизнесʺ
2009
15 юли 2009
Канал 1, BTV, ReTV, ProBG, ТВ Европа,Дневник,
Монитор, Стандарт, Градски вестник, Агенция
Фокус, Дарик Финанс
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„България в международните класации:
70
мерки
за
повишаване
на
просперитета”
09 юли 2009
БНТ, РеТВ, ББТ, бТВ, Новинар, 24 часа,
Монитор, Сега, Стандарт, Mediapool, Investor,
Агенция Фокус, Строителство

„Алтернативен държавен бюджет с ниски
данъци”
11 ноември 2009
БНТ, БТВ, Нова ТВ, RE:TV, RFI, Дневник, Пари,
Сега, Труд, агенция „Фокусʺ, Investor.bg,
DarikFinance, Mediapool.bg
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ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
Институтът поддържа четири Интернет страници.

Страницата на ИПИ
www.ime.bg

Страница за оценка на въздействието
www.ria‐studies.net

Образователна страница
www.easibulgaria.org

Ефективна община
http://www.effectivemunicipality.com/bg
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НАГРАДИ

През 2009 ИПИ се изкачи на 15‐то
място за Централна и Източна
Европа в класацията за ʺСветовните
мозъчни тръстове 2009ʺ (ʺThe Global
Go‐to Think Tanks 2009ʺ).
Индексът се публикува за четвърта
поредна година и се изготвя от
Университета в Пенсилвания, САЩ.
Това е единственият по рода си
глобален индекс на неправителствените организации по света. Той се изготвя
първоначално чрез номиниране на НПО от повече от 300 учени, изследователи и
експерти по света. Следва оценката от друг панел, който извършва реално класирането.
В оценката са включени повече от 6 305 неправителствени организации по света.

ИПИ във Facebook
От лятото на 2009 институтът има собствена страница в
социалната мрежа Facebook. Приятелите ни постоянно
растат, коментират активно и дават препоръки.
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КНИГИ
През 2009 г. ИПИ публикува изследването
„България в международните класации: 70
мерки за повишаване на просперитета”.
Анализът на ИПИ е изготвен със съдействието
на фондация за свободата „Фридрих Науман”
и с подкрепата на Иморент България ЕООД.
Времето на представяне на анализа беше
изключително
подходящо,
точно
след
изборите, когато се обсъждаше политиката на
новото правителство.
На 16 септември 2009 анализът беше
изпратен по пощата на всички народни
представители и министри.
Получихме отзиви от депутати, които
проявиха интерес към идеите в публикацията
и се свързаха с ИПИ за повече подробности. От няколко министерства поискаха
допълнително книжки.

Индекс „Местни условия за правене на
бизнес”
Публикацията е част от проекта за
повишаване
на
ефективността
на
общинските администрации, финансиран по
ОПАК.
Копия от книгата бяха изпратени до всички
областни градове.
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ЕКИП

Светла Костадинова, изпълнителен директор
Адриана Младенова, старши икономист; финанси, макроикономика (напуснала през
юли 2009)
Велико Димитров, старши икономист; регулиране и административен контрол,
външна търговия, капиталови пазари
Методи В. Методиев, икономист; макроикономика, финанси (напуснал през декември
2009)
Петър Ганев, икономист; конкуренция, данъци, икономическа свобода, климатични
промени, енергетика
Зорница Славова, икономист; конкуренция, макроикономика
Велин Пеев, икономист, конкуренция, бизнес среда
Доминика Матеева, програмен координатор, мениджър събития (в майчинство от юни
2009)

Бинка Илиева, управител на офис
Дора Тодорова, главен счетоводител

д‐р Фридрих Бауерзакс, Инициатива Предприемачество

Стажантската програма през 2009 привлече талантливи млади хора в екипа след
проведени конкурси за есе:
9

Антон Герунов

9

Момчил Еленков

9

Георги Нейчев

9

Йордан Джамбазов

9

Цветелина Ненова

9

Александър Иванов

9

Здравка Николова

Външни сътрудници
9

Методи Лазаров

9

Цветелин Цоневски
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Основните приходи на ИПИ през 2009 са от стопанска дейност – консултации и
анализи. Приходите по сключени консултантски договори нарастват с 246% спрямо
2008, а приходите от проекти бележат спад с 21%.

Приходи от проекти
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Източник: ИПИ

Разходите също нарастват, най‐вече тези по консултантски проекти и по‐скоро по
заложени обучения на 400 души, печатни материали (над 1 500 книжки), повече от 13
семинара, служебни посещения на организирани групи в чужбина.
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2009 приключва с положителен финансов резултат.
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ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИПИ

Приятелите и съмишлениците на идеите, подкрепяни от
института продължиха да се увеличават. В резултат на
широкото медийно присъствие на екипа все повече хора
разпознаха своите ценности в провежданите от нас
кампании и изразиха желание да станат част от екипа.

Дарителите, които ни подкрепиха за поредна година са:
1.

Георги Киров

2.

Фондация Свободна и демократична България

3.

Слави Славов

4.

Стефан Цанков

5.

Красимир Киряков

6.

Георги Ангелов

7.

Петя Цекова

8.

Ивайло Ботев

...и много други.
Изключително сме благодарни на всички приятели и съмишленици, които с време,
дарения и морална подкрепа засилиха инициативите ни и позволиха да вървим напред
и нагоре.
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