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ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
През 2008 година Институтът за пазарна икономика навърши 15
години от своето създаване.
Начинът на работа в института, от неговото създаване досега, остана
почти непроменен. ИПИ е организация, основана върху конкретно
определени ценности, намеренията ни са винаги публични, имаме
характерен стил на посланията и ясно изразена позиция, поддържана
от началото.
Някои от идеите, които предложихме, станаха факт през изминалата
година, а други са в процес на развитие.
Важното е, че когато сме убедени в дадена идея, ние не се отказваме.
Често ни задават въпроса защо продължаваме. Това е така, защото не
са ни убедили, че не сме прави.
В такива моменти ние не смятаме, че се проваляме, а че сме опитали
похвати, с които не сме постигнали желаната промяна. Това означава,
че ще продължим да прилагаме най-различни методи, за да убедим
обществото в идеите за повече индивидуална свобода и малко,
ефективно правителство.
Методологията ни може да се опише така:
Ако не успеем от първия път - опитваме отново
Ако пак не успеем - опитваме по друг начин
Ако няма резултат - опитваме по-упорито
Ако все още не сме постигнали целта си - опитваме
по-продължително.
На практика това означава, че през 2009 г. ще продължим да
настояваме за лични пенсионни сметки, за по-малко държавни
разходи, за намаляване на администрацията, за премахване на
всякакви преференции и за прозрачност.





И през 2009 г. ще правим пресконференции, ще каним чужди лектори,
ще представяме анализи, ще участваме в медии, ще напишем стотици
статии, ще пуснем десетки от нашите бюлетини, ще участваме в
публични дебати и ще показваме, че промените може и трябва да се
правят сега.
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Осъзнаваме, че много от решенията, които ще се вземат през 2009
г., ще бъдат продиктувани от финансовата криза и от изборите.
Повечето, за съжаление, ще бъдат в посока на ограничаване на
възможностите на хората сами да вземат решения как да се справят
в тези условия.
Едновременно с това сме убедени, че огромна част от българските
предприемачи, работещи, студенти, пенсионери, инвеститори
 ценят свободата си и възможността сами да решават кое е
добро за тях;
 искат малка и ефективна администрация;
 искат предвидима бизнес среда, в която конкуренцията да е
основният фактор.
Нашата цел за 2009 г. отново ще бъде постигане на повече свобода и
просперитет в България.
Ще се радваме, ако се присъедините към нас и стотиците приятели,
които ни подкрепят!
Светла Костадинова
Изпълнителен директор, ИПИ
март 2009
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УСИЛИЯ ЗА РЕФОРМИ
Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за
преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на
България и в региона са изправят.
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.
През 2008 година фокусирахме усилията си в няколко области.
ПЕНСИОННА РЕФОРМА
Нашето убеждение е, че всеки трябва да има избор при спестяване
за пенсия - да остане в настоящата разходо-покривна система или да
премине към капиталово-натрупващата система.
През 2004 г. ИПИ предложи идеята за пълна приватизация на
пенсионната система и нейната трансформация в система, основана
изцяло на лични пенсионни сметки. Оттогава твърдим, че това е
единственото решение за избягване на финансовия колапс, пред който
е изправена държавната пенсионна система.
Кампанията ни за лични пенсионни сметки през 2008 г. включваше
следните инициативи:
P Публикация “Преминаване към капиталова пенсионна
система в България. Ефекти върху спестяванията и
инвестициите в икономиката”, април 2008. Анализът е
магистърската теза на Адриана Младенова, старши икономист.
P Публикация “Анализ на публичните пенсионни фондове по
света”, август 2008, Адриана Младенова. Анализът е част от
изследователската програма, финансирана от г-н Фридрих
Бауерзакс.
P Публикация “Държавен пенсионен фонд на Норвегия –
принципи на управление и постигнати резултати за
периода 1997-2007 г.”, май 2008, Адриана Младенова.
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P Изготвяне на пенсионен калкулатор, който показва при
определени базисни параметри каква би била пенсията на
един работещ при двата вида пенсионни системи – разходопокривната и капитало-натрупващата. Калкулаторът е
изготвен от Адриана Младенова.
P Представяне на Алтернативен бюджет с ниски данъци,
ноември 2008, част от който е идеята за лични пенсионни
сметки.
P Посещение на Хосе Пинера в София по покана на ИПИ. Като
министър на труда и социалното осигуряване на Чили от
1978 г. до 1980 г. и на минната дейност през 1981 г. провежда
три ключови структурни реформи: приватизация на
пенсионната система, закон за труда и възстановяване на
правото на частна собственост в минното дело.
P Отпечатване на книжка на български “Власт за работниците – приватизация на осигурителната система в Чили”,
Хосе Пинера.
P Публикувани статии по темата във вестник “Дневник” - Някои
задължителни реформи, Методи В. Методиев, април 2008;
Бюджетният излишък и начините за неговото използване,
Димитър Чобанов, август 2008; Сребърният фонд – стъпка
към пенсионната реформа, Адриана Младенова, септември
2008; Митовете за бюджет 2009 … и пазара, Светла
Костадинова, ноември 2008; Алтернативният бюджет на
ИПИ, Петър Ганев, ноември 2008; Къде е договорът? Какъв
договор?!, Светла Костадинова, декември 2008.
Всички дейности по кампанията са финансирани от индивидуални
дарения.
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РЕФОРМА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ
Публичните разходи са обект на постоянна оценка, наблюдение и
коментар от страна на ИПИ. Освен статиите, които публикувахме,
през 2008 г.:
-

изчислихме за четвърта поредна година Деня на свобода от
правителствена намеса (за 2008 г. това е 27 май).

-

изготвихме Разходометър на българското правителство, който
показва във всеки един момент колко пари са похарчени.

-

публикувахме изследване за “Допълнителните харчове на
българските правителства (2000 - 2007)”, изготвено от Петър
Ганев и редактор Светла Костадинова.

-

публикувахме изследване за “Успехите и провалите на
българските правителства 1998-2007”, изготвено по проект,
финансиран от CEE Trust. Автори на доклада са Зорница
Манолова и Петър Ганев.

-

изготвихме изследване за “Пълна либерализация на пощенския
пазар и отражението й върху развитието на пощенския
сектор» с автори Методи В. Методиев, Адриана Младенова и
Димитър Чобанов.

-

Предоставихме становище за реформа на системата на
обществени поръчки в България. През м. май ИПИ изпрати до
изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки,
с копие до Министерството на финансите, Предложения
и насоки за изменение на Закона за обществени поръчки.
Най-общо препоръките ни са: разширяване на обхвата на
дейностите, за които трябва да се обявяват обществени поръчки;
повишаване на прозрачността и свободната конкуренция между
всички, заявили желание да участват в конкурс за възлагане
на обществена поръчка; равнопоставеност и недопускане
на дискриминация на основата на субективни, непазарни и
неясно дефинирани критерии; публичност и прозрачност при
организирането и провеждането на процедурите, оценъчните
критерии, етапите на избора на изпълнител, вземането на
крайно решение и неговата обосновка.
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-

Представихме петия пореден Алтернативен бюджет с ниски
данъци, в който отново предложихме намаляване на данъците
и реформа в публичните сектори.

-

Изготвихме специален брой на бюлетина ни “Преглед на
стопанската политика” на тема Проект за бюджет 2009, в който
анализирахме основните допускания, предвидени политики
и слаби места, като препоръчахме конкретни изменения.

-

Изготвихме специален брой на бюлетина ни “Преглед на
стопанската политика” на тема европейското финансиране,
в който представихме изкривяването за икономиката от
европейските пари, алтернативите на това финансиране,
поуките от опита до сега и макроикономическите ефекти.

През 2008 г. институтът получи и финансиране за изследване на тема “Оптималният размер на държавата” от Института за
световен икономически растеж в САЩ. Анализът изследва
общия размер на правителствените разходи и ефектите върху
икономическия растеж. Предстои публикация в началото на 2009
година.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА
Водени от убеждението, че добрата бизнес среда е едно от основните
условия за насърчаване на предприемачеството за всички, винаги сме
предлагали мерки, които да улеснят правенето на бизнес в България.
През 2008 година отново предложихме:
-

намаление на минимално изискуемия капитал за
регистрация на ООД – то бе обект на широко обсъждане и
в крайна сметка на 06 ноември 2008 г. Народното събрание
гласува намаление на изискването за вписан капитал от
70% на 35%, т.е. прие се намаление на капитала с два пъти.
Усилията ни за цялостно премахване на изискването за
капитал ще продължат и през 2009 година.

-

продължаване на процеса на приватизация по открит и
прозрачен начин – съществуващите, все още огромни, държавни активи и предприятия са причина за редица регулации,
държавни разходи и невъзможност за осъществяване на
структурни реформи.

-

Държавен вестник безплатно в Интернет – от 01 юли 2008
г. на Интернет страницата на Държавен вестник започна
публикуването на броевете на вестника, достъпът до които
е безплатен. Това е положително развитие, но е необходимо да
се направи и следващата стъпка – да се качват пълните текстове
на законите в актуалния им вид и те да имат правна сила. В
тази посока ще са насочени усилията ни през 2009 година.

-

силно ограничаване на субсидиите и преференциите за
отделни отрасли и сектори. През цялата година редица
сектори и професии поискаха привилегии, допълнително пари
от бюджета и специално внимание. Водени от разбирането ни,
че всички сектори и бизнеси заслужават еднакво добра бизнес
среда, през годината рязко се противопоставяхме на подобни
искания.

ИПИ публикува няколко анализа в областта на местната власт и
регулирането, финансирани от дарение на г-н Фридрих Бауерзакс.
11
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Анализите са на тема:
P “Възможности за повишаване ефективността на градския
транспорт в София чрез промяна в механизма на контрол
и редуциране броя на пътуващите гратис” с автори Велико
Димитров и Зорница Манолова и
P “Приватизация на Тотото - защо и как?” с автор Методи В.
Методиев.
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛАЦИИТЕ И
ПОЛИТИКИТЕ
ИПИ вярва, че новите регулации трябва да се приемат само и
единствено, ако анализът на ефектите показва, че общият ефект
върху бизнеса, държавата и гражданите ще е положителен. От години
институтът представя метода за оценка на въздействието, извършва
подобни оценки и обучава държавни служители как да го прилагат.
Присъединяването към ЕС беше и все още е една от основните причини за нови регулации, които, според оценки за България за периода
1998-2008 г., възлизат на 4.27 млрд. евро (12,6% от БВП за 2008 г.). От
тях 2.49 млрд. евро произлизат от хармонизиране на законодателството
с това на ЕС или 58.3% от общите разходи, а останалите - 1.78 млрд.
евро произлизат от националното законодателство.
През 2008 г. ИПИ продължи да настоява за промени в Закона за
нормативните актове, с които оценката на регламентите и политиките
да бъде прилагана преди и след приемането на определен нормативен
акт. В края на 2008 г. ИПИ, в консорциум с консултантската компания
Jacobs & Associates, спечели обществена поръчка за “Развитие
на способности за извършване на оценка на въздействието на
законодателство и политики”, чиято основна цел е да обучи
държавната администрация за прилагане на метода, да изготви
проекти за изменения в нормативната база и да изготви всички
помощни материали, които да се ползват в този процес.
През 2008 г. институтът започна и проект, финансиран от The Balkan
Trust For Democracy и USAID, който ще извърши три пилотни оценки
на въздействието. В рамките на проекта ще се представят анализи и
коментари на законопроектите в България, най-добрите практики в ЕС
12

годишен доклад 2008

и по света по отношение на оценка на въздействието на регулациите и
практически примери за такива оценки на местни закони и регулации.
Експертите на ИПИ ще следят и за качеството на извършваните
оценки на въздействието на проектозакони от Звеното за оценка на
въздействието, след като бъде създадено и институционализирано в
рамките на държавната администрация в България.
През 2008 г. ИПИ изготви следните оценки на въздействието:
1. Оценка на въздействието на Наредба за управление и
разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на
територията на Столична община
2. Оценка на въздействието на Наредба за преместваемите
обекти, за рекламните, информационни и декоративномонументални елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община
3. Оценка на въздействието на Разпоредбите за регистрация
на оператори на пазари според Наредбата за пазарите на
територията на Столична община
Анализите са изготвени по проект за Mониторинг на ефективността
на работа на общинските администрации, финансиран от Оперативна
програма “Административен капацитет”.
НАБЛЮДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
През цялата 2008 г. продължихме да наблюдаваме икономическия
дебат, опитвахме се да реагираме своевременно на неразумни
идеи и предложения, както и да предлагаме конкретни стъпки към
повишаване на икономическата свобода и избора на българските
граждани и бизнес.
Един от похватите, който използваме, е участието в различни консултативни структури, където се търси мнението на неправителствения
сектор, както и предоставянето на различни становища по време на
консултационния процес.
13
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През януари ИПИ беше включен в Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси в Народното събрание
и взе участие в три заседания през 2008 година. Отново през януари
ИПИ предостави и своите коментари и предложения относно проекта
на Програмата за по-добро регулиране, изготвена от Министерския
съвет.
През април, по покана на Министерството на икономиката и
енергетиката, ИПИ представи становище за отражението на
инфлацията и препоръчителните мерки, които трябва да вземе
правителството.
През юни заместник министър–председателят по европейските
фондове отправи покана до неправителствени организации за
предоставяне на предложения за промени в Закона за обществените
поръчки. ИПИ има натрупана значителна експертиза в тази област и
бързо представи конкретни препоръки.
Отново през юни Министерството на транспорта и съобщенията
поиска становище по повод планираните стачки на представители на
сектора и мнение дали държавата трябва да обяви състояние на криза.
Институтът представи конкретни изчисления и мнение.
През юни 2008 г. получихме покана от Народното събрание за
участие в заседание на Комисията по медии във връзка с обсъждане на
проектозакона за лобизма.
През октомври Светла Костадинова взе участие в среща на икономисти
с министър-председателя, на която присъстваха и министърът на
икономиката, министърът на финансите, управителят на БНБ,
депутати. Темата беше световната финансова криза и мерките, които
българското правителство би следвало да предприеме.
През ноември 2008 г. Светла Костадинова участва в публично
съвместно заседание на Комисията по икономическа политика и
Комисията по бюджет и финанси в парламента с основна тема проекта
за бюджет 2009.
През декември Светла Костадинова участва в публично представяне
и обсъждане на Националната стратегия за развитие на научните
изследвания (2008-2018), организирана от Министерството на
образованието и науката.
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ИНДЕКСИ
През 2008 г. институтът продължи дейността си по разпространение
на световни индекси, които оценяват, класират и подреждат България
в различни области.
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
Индексът “Право на собственост” 2008 (International Property
Rights Index - IPRI) е международен сравнителен коефициент, който
измерва значенията на физическото и интелектуалното право на
собственост и връзката им с икономическото развитие. Инициатор
на изчисляването на такъв индекс е Алиансът за право на собственост
по идея на Ернандо де Сото. Индексът се изготвя на базата на три
различни аспекта на правото на собственост: правова и политическа
среда, физическо право на собственост и интелектуално право
на собственост. Настоящото изследване анализира данните за
115 държави от различни точки на света, които формират 96% от
стойността на световния БВП. Индексът е изчислен посредством
данни за защита на правото на собственост, получени основно от
експертни оценки и изследвания в самите държави.
ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА
Институтът е местен партньор на двата световни индекса за
икономическа свобода:
P Index of Economic Freedom на американската фондация
“Херитидж” и “Уолстрийт Джърнъл”
На 4 февруари 2008 г., в пресклуба на БТА, се състоя традиционната
пресконференция за представяне на Индекса на икономическата
свобода.
Посланик Тери Милър, новият директор на Центъра за международна търговия към фондация “Херитидж”, представи тазгодишните
резултати по десетте показатели за наличие и степен на икономическа
свобода.
15
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P Economic Freedom of the World на канадския институт
Фрейзър
На 19 септември 2008 г. ИПИ разпространи съобщение до повече от
30 медии с резултатите от най-новия доклад на института Фрейзър.
Страницата на ИПИ
На Интернет страницата на ИПИ има отделна рубрика “Индикатори”,
в която постоянно се обновяват позициите на България в 30
международни индекси. Тази секция е една от най-посещаваните.
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ПРОЕКТИ
Развитие на способности за извършване на оценка на
въздействието на законодателство и политики
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.
Усъвършенстване на нормативната уредба за оптимизиране на
практиките на консултативните съвети
Изследване на работата, практиката и капацитета на звената
за междуведомствена координация в процеса на формиране на
политики.
Подобряване на капацитета за оценка на въздействието в
подготовката на позиции при участие в процеса на вземане на
решения в ЕС
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.
Успехите и провалите на българската администрация
(1998-2007)
Преглед на наличната информация и последващ анализ с цел да се
посочат конкретните резултати за дейността по контрол на бюджета
и други публични средства и дейности. Изготвяне на препоръки
за намаляване на провала на българската администрация при
разходването на бюджетните средства, които ще способстват за поефективно изпълнение на правителствените програми и инициативи.
Анализ на въздействието на регламентите - средство за по-добро
управление в България
В рамките на проекта ще 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.
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Какъв е оптималният размер на правителството?
Анализ за оптималния размер на държавата, като се използват
стандартни икономически модели, които включват последните налични
данни и по-голям брой страни, отколкото са били правени досега.
Изследване на допълнителните харчове на българските правителства (2000 - 2008)
Преглед и анализ на допълнително одобрените бюджетни кредити за
периода 2000–2008 г., анализ и препоръки.
Изготвяне на предложения за промени в системата на обществения
транспорт
Анализ и оценка на възможностите за намаляване броя на пътуващите гратис и повишаване ефективността на системата.
Анализ на дейността на държавните пенсионни фондове по света
и практически отражения за България
Анализ, преглед на дейността, резултати и влияние на държавните
пенсионни фондове, препоръки за пенсионна реформа в България.
Конкуренция в спортния тотализатор - необходимост, ефекти,
препоръки
Преглед на работата на тотализатори по света, анализ на работата
на Български спортен тотализатор и предложения за реформа
- приватизация.
Пълна либерализация на пощенския пазар и отражението й върху
развитието на пощенския сектор
Преглед на политиките и законодателния процес на ЕС в областта
на пощенските услуги и в България, оценка на ефектите от
либерализацията в България, препоръки.
Реформите от Централна и Източна Европа - пример за
положителните ефекти от идеите за свободен пазар
Участие в изготвянето на книга за успешните реформи в Източна
Европа, базирани на идеите за икономическа свобода.
18
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Mониторинг на ефективността на работата на общинските
администрации
Изграждане на капацитет за мониторинг на ефективността на работата на общинските администрации и за участие в процеса на
разработване на политики на местно ниво. Сред другите дейности са
подпомагане на други НПО за постигане на ефективно партньорство
и диалог с публичната администрация; засилване на обществения
контрол и разбирането относно действията и политиката на общинската администрация; повишаване на стимулите за постигане на
по-добра ефективност на работа на местните администрации и за
конкуренция между различните общини като място за живот и развитие
на бизнес; предоставяне на знания на местните администрации за подобро управление.
Финансови системи, ефективност и стимулиране на устойчив
растеж
Доклад за “Финансова конвергенция на държавите-членки на ЕС”,
който изследва степента на сближаване на финансовите пазари.
Анализ на бюджетните средства за средно образование и
резултатите на учениците
Анализ на ефективността и ефикасността на училищното образование в
България, основан на резултатите от националното външно оценяване
за четвърти клас, проведено през май 2007 г., и покриващ начални,
основни и средни общообразователни училища.
Сравнителен анализ на състоянието на реформата в областта
на средното образование в България със страните-членки на
Европейския съюз и предложение за реформи
Анализ на най-добрите практики по отношение на училищното
образование в страните от ЕС, както и извличане на поуките от
многобройните международни изследвания по темата, които са от
жизнено важно значение за успеха на промените.
Изследване на ефектите от проектите в последните 10 години,
насочени към интеграция на ромското население в България
Преглед на основните донорски програми, докладваните резултати и
ефекти от извършените проекти.
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Бюлетин “Преглед на стопанската политика”
Седмично издание на ИПИ с коментари, анализи и преводи по
актуални въпроси.
Месечен “Бюлетин за ниски данъци”
Сборник от коментари, анализи и преводи на тема данъчна реформа.
Месечен английски бюлетин на ИПИ
Подбор от коментари, анализи и преводи от седмичния бюлетин на
института.
Седмична рубрика на ИПИ “Видимото и невидимото” във вестник
“Дневник”
За четвърта поредна години институтът продължава редовната си
рубрика всеки вторник с коментари по актуални теми.
Седмична рубрика във вестник “Класа”
Коментарен материал по актуални икономически теми.
Седмична рубрика във вестник “София Ехо”
Коментарен материал по актуални икономически теми.
Месечна рубрика в списание “Мениджър”
ИПИ има две рубрики в списанието: “Европейски предприемач” и
участие с актуална статия.
Месечна рубрика в списание “БМ”
ИПИ има рубрика, наречена “10 причини за ...”
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КОАЛИЦИИ
През юни 2008 г. ИПИ се присъедини към международната мрежа
Инициатива за образование в Централна и Източна Европа. С това
ИПИ стана шестия местен партньор в Европа.
Международната мрежа “Инициатива за
образование в Централна и Източна Европа”
(EICEE) е организация с идеална цел с офиси във
Вашингтон (САЩ), Виена (Австрия), Прага
(Чехия) и Будапеща (Унгария).
Основната дейност на EICEE е насочена към
образованието. Всяка година EICEE предоставя десетки стипендии
на студенти, професионалисти и учени за участие в събития,
които допринасят за повишаването на тяхното образование и професионални знания. Организират се конференции и семинари, както
и разширени курсове; подкрепят се преводи и публикации на книги,
текстове и монографии.
Дейността на EICEE се извършва от увеличаващ се брой институти,
неправителствени организации и присъединени организации.
Към момента членове на мрежата са Институтът за демокрация
и международна сигурност (EICEE Будапеща), Институтът за
пазарна икономика (EICEE България), Фондацията за изследване
престъпленията на комунизма (EICEE Естония), Охридският
институт (EICEE Македония), Гражданският институт (EICEE
Прага) и Neuwaldegg Institute (EICEE Виена).
“Инициативата за образование в Централна и Източна Европа”
(Washington) служи като офис на мрежата в САЩ.
Към момента ИПИ е член и основател на
1. The Coalition for Free Europe
2. The Educational Initiative for Central and Eastern Europe
- EICEE (http://www.eicee.org/)
3. The Stockholm Network (http://www.stockholm-network.org/)
4. The Resource Bank Europe (http://www.rbeurope.org/)
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5. The International Center for Economic Growth (ICEG)
Network (http://www.iceg.org/)
6. The Economic Freedom of the World Network
(http://www.freetheworld.com/)
7. The Central East European Mortgage Financing Network
(http://www.ceemortgagefinace.org/)
През декември 2008 г. ИПИ стана част от Гражданска коалиция за
свободен и демократичен избор, чиято основна цел е осигуряване
на свободно, отговорно и законно упражняване на избирателното
право от всеки български гражданин. Организациите-учредители
са: Асоциация “Прозрачност без граници”; Институт “Отворено
Общество” – София; Българско училище за политика; Европейски
институт; Зелени Балкани; Институт за пазарна икономика;
Фондация за реформа в местното самоуправление; Център за
икономическо развитие; Център за либерални стратегии.
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ИПИ В МЕДИИТЕ
Умението на ИПИ да представя идеите си така, че да предизвика
интерес от страна на медиите, спомогна идеите и предложенията ни
да присъстват активно в пресата и електронните издания.
Основният подход за това е публикуването на редовните издания на
ИПИ:
P Преглед на стопанската политика
P Месечен Преглед на стопанската политика на английски език
P Бюлетин за ниски данъци
Освен редовните бюлетини, ИПИ има и постоянни рубрики във
вестник “Дневник” (всеки вторник), списание “Мениджър” и вестник
“София Ехо” (на английски език).
Коментарите на ИПИ са търсени и от други медии. През 2008
г. публикувахме редица статии във вестниците “24 часа”, “Сега”,
“Стандарт”, “Икономически живот”, “Пари”, “Монитор”, “Класа”,
“Капитал” и “Политика”.
Редица интервюта бяха дадени и за новинарски и коментарни
предавания на бТВ, Канал 1, Нова ТВ, ТВ2, ТВ7, Rе:ТВ.
През 2008 г. екипът на ИПИ има общо 375 медийни изяви (подробности можете да видите тук: http://ime.
bg/bg/articles/ipi-w-mediite-2008-nad-375-medijni-izqwi-na-instituta/).
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За първи път през 2008 г. анализи на института бяха на първите
страница на уважавани български вестници.

На 29 май 2008 г. ИПИ беше на заглавната страница
на в. “24 часа” с изчисленията си за Деня на свобода от
правителствена намеса.

През 2008 г. ИПИ за първи път успя да “излезе” на
челната страница на две национални печатни медии –
в. “Труд” и в. “Сега”, с едно събитие, в един и същи ден
(17 декември 2008 г.)
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Медиите в чужбина
През 2008 г. ИПИ беше споменат десетки пъти от чужди медии. Сред
тях се открояват няколко публикации, на които много държим.

Уолстрийт Джърнъл публикува статия-коментар
на Стивън Мур, главен икономически анализатор,
в която той цитира ИПИ като успешен пример за
прокарване на реформи в данъчната сфера.
http://online.wsj.com/article/SB121647615754667819.html

Описание на изказванията на Freedom Fest в Лас
Вегас през юли 2008, което цитира ИПИ като
пример за успешна застъпническа кампания в
областта на данъчните реформи.
h t t p : / / w w w. w n d .c o m / i n d e x . p h p ? f a = PA G E .
view&pageId=69667

Новото издание на 2009 Индекс за икономическа
свобода на американската фондация Херитидж и
Уолстрийт джърнъл отделя внимание на данъчната
реформа в България, насърчавана и поддържана
от ИПИ.
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ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
През 2008 г. ИПИ поддържа три Интернет страници:

Страницата на ИПИ – www.ime.bg
Посещаемостта на страницата се е увеличила с 6,96% в сравнение с 2007 г.,
а уникалните посетители – с 9,64%.
Броят на посещенията през 2008 г.
е 407 600.

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

Образователна страница
www.easibulgaria.org
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ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ
Изминалата година беше наситена с публични събития, организирани
от института.
Пресконференция на 4 февруари 2008 г.
“Индекс на икономическа свобода 2008”
Посланик Тери Милър, новият директор
на Центъра за международна търговия
към фондация “Херитидж”, представи
тазгодишните резултати по десетте показателя
за наличие и степен на икономическа свобода.
Светла Костадинова - изпълнителен директор
на ИПИ, и Петър Ганев, икономист в ИПИ, анализираха резултатите на България и
дадоха своите препоръки за постигане на по-висока икономическа свобода и ускорен
икономически растеж.

Панелна дискусия на тема:
Универсална формула за всички?
Уроци на прехода в България и други
новоприети страни членки на ЕС
26 юни 2008 г.
(ИПИ и Фондация Фридрих Науман за
свободата)
На снимката от ляво на дясно: г-жа Рута Ваинене (Литовски институт за
свободен пазар), г-н Андрес Арак (Институт по мениджмънт към Бизнес школа
Мейнър, Тарту, Естония), д-р Волфганг Заксенрьодер (ръководител на проекта
Югоизточни Балкани на Фондация Фридрих Науман за свободата), г-жа Гергана
Грънчарова (министър по европейските въпроси на Република България),
г-жа Адриана Младенова (Институт за пазарна икономика) и г-н Мирослав
Шевчик (Либерален институт, Прага, Чехия).
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Институтът за пазарна икономика
на 15 години
1 октомври 2008 г., София

Пресконференция на ИПИ на
тема “Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2007)”
16 декември 2008 г.

Пресконференция на ИПИ на тема
“Алтернативен бюджет с ниски
данъци 2009”
23 ноември 2008 г.
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Хосе Пинера в Народното събрание
7 октомври 2008 г.

Пресконференция на тема “Чили
- революционерът в пенсионните
сис-теми по света”
7 октомври 2008 г.

За трета поредна година ИПИ
организира
церемонията
по
награждаването на носителите на
Наградния фонд за принос към
свободата на духа “Георги Василев”
5 ноември 2008 г.

29

Институт за пазарна икономика

НАГРАДИ
През 2008 г. институтът получи важни признания за своята дейност.

На 28 септември 2008 г.
Програма Достъп до Информация (ПДИ) връчи годишните
награди за принос в областта на
свободата на информация.
Институтът за пазарна икономика бе удостоен с наградата “Златен
ключ” за упоритото търсене на документи по реда на Закона за достъп
до обществена информация, необходими за изготвянето на различни
проучвания. Институтът публикува всички документи, получени по
реда на ЗДОИ на своята интернет страница.

Редовната годишна класация на неправителствените организации по света (THE
THINK TANKS AND CIVIL SOCIETIES
PROGRAM) класира ИПИ на 24 място
сред Най-добрите неправи-телствени
организации в Източна Европа за 2008. В
световното изследване участват 407
организации, които се номинират от избрани експерти. Само
организациите, получили повече от 2 номинации, се включват във
финалния процес на класиране.
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КНИГИ
През 2008 г. ИПИ издаде четири книги и участва в издаването на една
съвместна публикация (всички текстове са достъпни на Интернет
страницата).

УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998 – 2007 ГОДИНА
Преглед на одитните доклади на Сметната палата на
Република България

“КАК ДА ГО НАПРАВИМ: УРОЦИ ОТ
УСПЕШНИ ЛИБЕРАЛНИ РЕФОРМИ В
ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА”
Кратки есета на пет европейски неправителствени
организации – Литовски институт за свободен пазар,
Фондация “Фридрих Хайек” – Словакия, Естонски
институт за свободно общество, Либерален институт
– Чешка република и Институт за пазарна икономика
– България.
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“ВЛАСТ ЗА РАБОТНИЦИТЕ – ПРИВАТИЗАЦИЯ
НА ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ЧИЛИ”
“Един призрак броди по света. Това е призракът на
банкрутирали правителствени осигурителни системи.”

“СВОБОДНИТЕ ПАЗАРНИ РЕШЕНИЯ”
Сборник от статии и коментари, публикувани
от ИПИ в периода 1993 – 2008 г.

“КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА
ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ
септември 2007 – септември 2008”
Сборник от статии и коментари, публикувани от ИПИ
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ЕКИП
През 2008 г. имаше промени в екипа на ИПИ.
След успешно проведен стаж Зорница Манолова се присъедини към
постоянния екип от икономисти.
Увеличението на броя на публичните събития и проекти на ИПИ
привлякоха към екипа и Доминика Матеева като координатор
събития и мениджър проекти.
В края на годината главният икономист Димитър Чобанов напусна
ИПИ в търсене на нови предизвикателства.
Екип на ИПИ:
Светла Костадинова,
изпълнителен директор
Адриана Младенова, старши икономист; финанси, макроикономика
Велико Димитров, старши икономист; регулиране и административен
контрол, външна търговия, капиталови пазари
Методи В. Методиев, икономист; макроикономика, финанси
Петър Ганев, икономист; конкуренция, данъци, икономическа свобода,
климатични промени, енергетика
Зорница Манолова, икономист; конкуренция, макроикономика
Доминика Матеева, програмен координатор, мениджър събития
Бинка Илиева, управител на офис
Дора Тодорова, главен счетоводител
д-р Фридрих Бауерзакс, Инициатива Предприемачество
Работата с млади хора, интересуващи се от идеите за свобода, продължи
под формата на стажантска програма в института. Получихме повече от
40 кандидатури за стаж през годината.
Игнат Ангелов, Ренета Димитрова и Любен Иванов бяха стажантите в
ИПИ през 2008 година. Те работиха по различни проекти и инициативи.
Методи Лазаров, бивш стажант в ИПИ, понастоящем студент в
Кеймбридж, също продължи практиката да прекарва летните ваканции в
ИПИ, подпомагайки инициативите ни.
През годината екипът на ИПИ премина през няколко обучения
– приложение на иконометрични модели, подходи за набиране на
дарения и умения за презентиране.
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СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯТА
Съветът на фондацията през 2008 г. също претърпя промяна.
Илиян Михов беше освободен от Съвета по негова молба, поради
дългосрочното му отсъствие от страната.
Мястото му беше заето от Мартин Димитров, бивш член на екипа на
ИПИ, понастоящем народен представител и председател на СДС.
Съставът на Съвета е:
1. Красен Станчев (председател)
2. Георги Захариев
3. Андрей Евтимов
4. Франк Бауер
5. Левон Хампарцумян
6. Мартин Заимов
7. Калин Христов
8. Яна Костова
9. Мартин Димитров
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
През 2008 г. ИПИ започна дарителска кампания. Целта е да се
привлече подкрепа от съмишленици и приятели за идеите за
индивидуална свобода, която да подпомогне инициативите на
института.
Общите приходи на ИПИ нарастват с 49% спрямо 2007 година,
като увеличението е най-голямо при приходите от проекти – 88%
нарастване, докато приходите от стопанска дейност нарастват с 14%.

Източник: ИПИ
През 2008 г. получихме и дарение от дългогодишния сътрудник и
приятел на института Фридрих Бауерзакс - PPT прожектор.
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ПРИОРИТЕТИ ЗА 2009
ПЕНСИОННА РЕФОРМА – ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА КАМПАНИЯ И ФОКУСИРАНЕ В ПОСОКА
ОСИГУРОВКИ И ЛИЧНИ ПЕНСИОННИ СМЕТКИ
През 2004 г. Институтът за пазарна икономика предложи идеята за
пълна приватизация на пенсионната система и нейната трансформация в
система, основана изцяло на лични пенсионни сметки. Оттогава твърдим,
че това е единственото решение за избягване на финансовия колапс, пред
който е изправена държавната пенсионна система.
За България се предвижда безпрецедентно остаряване на населението.
Според прогнозите на ИПИ косвеният пенсионен дълг в края на 2006 г.
възлиза на 202 от БВП или 50 милиарда евро.
Държавната пенсионна система не осигурява на пенсионерите достойни
по размер доходи. Нивото на заместване на дохода (средната пенсия
като процент от средната брутна работна заплата) в страната е 49%,
което е сред най-ниските ставки в Европа, независимо от факта, че
социалните осигуровки в страната са сред най-високите. Дефицитът
на държавната пенсионна система расте всяка година, т.е. социалните
осигуровки не са достатъчни, за да покрият разходите за изплащане на
пенсии и правителството прави трансфери от централния бюджет за
покриване на дефицита (3% в момента), т.е. отново от данъците, плащани
от работниците и всички данъкоплатци. Според оценки на Европейската
комисия, дефицитът на държавната пенсионна система ще достигне 9%
от БВП през 2050 година.
Предложенията за реформа на ИПИ
В практическо изражение ИПИ предлага следното:
1. Държавната разходо-покривна система да бъде премахната
и Националният осигурителен институт да се приватизира.
Пенсионната система трябва да бъде трансформирана
в напълно финансирана система на лични сметки.
Работниците ще бъдат задължени да внасят 10% от техния
брутен доход в частни пенсионни сметки. В момента
работникът (роден след 1960 г.) внася 5% от неговата/нейната
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брутна работна заплата в частни пенсионни фондове, докато
17% от заплатата отива в държавната система за социално
осигуряване (PAYG система).
2.	Натрупаните пенсионни права до началото на реформата да
бъдат признати от държавата в пълния им размер и платени
на работниците, когато се пенсионират. Средствата за това ще
дойдат от бюджетния излишък, фискалния резерв (в размер
на 18% от БВП, като от месец август 2008 г.), приходи от
“Сребърен фонд” (който ще бъде създаден до края на 2008 г.),
намаляване на непродуктивните и неефективните публични
разходи, използване на приходите от приватизацията на
държавните предприятия и ако е необходимо, емитиране
на публичен дълг. Цената на прехода от настоящата система
към тази на лични сметки се очаква да бъде 7,5% от БВП през
първите години на реформата, намаляваща до 1% от БВП за 50
години.
3. Хората да бъдат в състояние да правят допълнителни вноски в
техните лични пенсионни сметки на доброволна основа.
4. Хората да бъдат свободни да избират кога да се пенсионират.
5. Работниците да притежават парите в сметките си и семействата
им да имат право да наследяват парите.
6. Хората да бъдат св ободни да избират и да променят
пенсионния си фонд въз основа на нивото на риска, който са
готови да поемат и възвръщаемостта, която очакват.
7. Управлението на частните фондове да бъде по прозрачен начин
и разумно, освободено от всякакви политически въздействия.
Не трябва да има бариери за навлизане на нови фондове.
ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА
През последните няколко години все по-ясно се очертава нуждата от
въвеждането в България на подход за по-добро регулиране, за да се
осигури справедлива и конкурентна пазарна среда и за да се подобри
благосъстоянието и сигурността на гражданите.
Българският бизнес очаква държавата да осигури и гарантира равни
условия за осъществяване на стопанска дейност и да стимулира
конкуренцията.
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Българските граждани очакват по-добро качество на нормативните
актове и по-малко бюрокрация. Доброто регулиране е ключът към
постигането на тези предизвикателства. Ето и конкретните ни
предложения, които ще продължим да защитаваме през 2009 година.
1. Регулаторните режими - (1) Свеждане на регулаторните
режими до два вида: лицензионен и регистрационен; (2)
Преглед на съществуващите режими от гледна точка на
тяхната законосъобразност и целесъобразност; редуциране
на режимите като брой и съкращаване на административните
срокове; (3) Стриктно спазване на принципа лицензионен
или регистрационен режим да се въвежда единствено със
закон; (4) Министерският съвет, отделните министерства,
държавните и изпълнителните агенции, комисиите и всички
други държавни административни структури, както и
органите на местното самоуправление, не могат да въвеждат
регулаторен режим; (5) Ревизия на съществуващите
лицензионни и регистрационни изисквания и критерии,
на които стопанските субекти трябва да отговарят с цел
разширяване на стопанската свобода и възможностите
за икономическо развитие; (6) Ревизия на списъка със
стопански дейности (към ЗОАРАКСД), за които е позволено
да се установява лицензионен режим.
2. Мълчаливо съгласие - повсеместно въвеждане на принципа на
мълчаливо съгласие при работата на гражданите и бизнеса с
администрацията. Мълчаливо съгласие следва да е налице,
когато административният орган не е изпратил до заявителя
уведомление за отказ до изтичането на срока за произнасяне.
3. Административно-контролирани цени - преглед на всички
механизми за ценови контрол с цел същественото ограничаване
на директната държавна намеса в ценообразуването на частния
сектор.
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4. Браншови организации - (1) Отмяна на делегираните от
държавата регулаторни правомощия на структури извън
самата държава; (2) Браншовите сдружения и организации
трябва да имат доброволен и незадължителен характер; (3)
Прекратяване на практиката за вход към дадена професия
или занаят да се изискват разрешителни, сертификати,
удостоверения свидетелства и други.
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5. Свободни професии – премахване на ограниченията за
упражняване на свободни професии (нотариуси, адвокати,
фармацевти, одитори и т.н.).
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ
Кампанията за намаление на публичните разходи и повишаване
на ефективността и прозрачността при изразходването им ще
продължи и през новата година. Планираме да публикуваме анализа
си за оптималния размер на правителството, да извършим преглед на
размера и ефектите от субсидиите и преференциите за определени
сектори в България, както и да търсим активно информация, засягаща
публичните разходи.
НАБЛЮДЕНИЕ, КОМЕНТАР И ОЦЕНКА НА ИЗБОРИТЕ
2009 година ще е годината на два вота в България. Този факт, заедно
с усилията за неутрализиране на ефектите от световната финансова
криза, ще е в центъра на общественото внимание. Дебатът за
бъдещата стопанска политика ще е определящ, а предложенията
от политическите актьори – най-разнообразни. В тази връзка за
всеки, който иска да вземе информирано решение преди да гласува,
ще е от изключително значение да е наясно какви ще са ефектите от
предложенията в предизборния период.
ИПИ ще наблюдава предизборния дебат и ще коментира своевременно икономическите идеи.
ОБЩИНСКИ ИКОНОМИКИ
Все повече регулации се налагат на бизнеса на ниво местна власт. В
продължение на програмата си за наблюдение на общата икономическа
политика ИПИ все по-активно наблюдава и местните власти, опитите
им за подобрение на управлението, както и предложенията, които
ограничават възможностите на предприемачите да развиват дейност.
През 2009 г. институтът ще представи общински индекс за правене
на бизнес, който ще оценява и класира областните икономики и
условията за предприемачество. Целта е да се откроят добрите и
лошите практики, както и да се анализират общи подходи, които
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имат положително влияние върху бизнеса. Не на последно място,
този индекс ще помогне на общинските администрации да “сверят
часовниците си”.
РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ
В края на 2008 г. институтът създаде Клуб на студентите към ИПИ
с финансовата подкрепа на Овъргаз. Мисията на клуба е да бъде
форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и
икономическа философия и да осигури достъп до нови знания,
различни гледни точки и идеи. Планират се обучения на студентите от
икономистите на ИПИ, редовно обсъждане на текущи икономически
теми от България и света, организиране на вътрешен конкурс за есе,
прожекции на кратки филмчета (образователни, документални и
др.), както и на кратки клипчета, които да се обсъждат (към момента
ИПИ има база от над 40 подобни, която се актуализира постоянно),
организиране на събития по различни теми, участие в събития,
организирани от ИПИ.
ИНОВАТИВНИ НАЧИНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИТЕ ЗА
СВОБОДА И ПАЗАР
Използването на различни формати, насочени към разнообразни
целеви групи, е подход, който ИПИ ще използва. За целта ще
произведем няколко кратки филмчета, които ще разпространим
безплатно.

40

годишен доклад 2008

ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИПИ
През 2008 г. ИПИ успя да идентифицира, привлече и въвлече в работата
си много приятели. Част от тях направиха дарения, други отделиха от
времето си, трети ни подкрепиха морално в нашите инициативи.
Дарителите, които подкрепиха усилията ни през 2008 г., са:
Йордан Карамалаков

Милен Недев

Катилин Попов

Любомир Василев

Петя Цекова

Експириън Скорекс България

ТРИТОН М.С.

“ДЖОБТАЙГЪР” ООД

Фондация “Свободна и
демократична България”

Младен Запрянов

Кристофор Павлов

Антони Миленков

Георги Киров

Венета Илиева

Георги Ангелов

Николай Ярмов

Слави Славов

Стефан Цанков

Елена Маринова

Камен Василев

Емил Тепавичаров

Ричард Ран

Фридрих Бауерзакс

Красен Станчев

Момчил Якимов

Мартин Заимов

Левон Хампарцумян

Георги Василев

Ивайло Ботев

Георги Захариев

Франк Бауер

Иван Кожухаров

Джон Дими Паница
и много други...
Благодарим на всички !!!
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ИНВЕСТИРАЙТЕ В ИДЕИТЕ ЗА СВОБОДА
Ако желаете да сте част от разпространението на стопанската свобода
в България и да подпомогнете търсенето на пазарни решения, можете
да подкрепите Института за пазарна икономика:
1. On-line дарение
2. Дарение с кредитна карта
Плащането се осъществява чрез
https://www.epay.bg/credit_
ePay.bg - Интернет системата
wt.cgi?CIN=6364119669
за плащане с банкови карти и
микросметки
3. Дарение по банкова сметка: Банкова сметка на ИПИ в лева
IBAN: BG54 UNCR 7630 1039 2234 15
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк, София, ул. Калоян №3
Възможностите за подкрепа са:
Размер

Ползи

до 200 лв.

Ставате част от мрежа, в която на
почит са идеите за ниски данъци, малка
администрация, повече лична свобода и
върховенство на закона. Бъдете с нас!

Приятел на ИПИ

200 - 500 лв.

+ Специално свидетелство за приятел
на ИПИ, получава всички бюлетини и
специални доклади, както и покана за
всички събития, организирани от ИПИ

Сътрудник на ИПИ

500 - 3 500 лв.

+ Участие в специални допитвания,
извършвани от ИПИ по актуални теми

Член на клуба на
ИПИ

3 500 - 7 000 лв.

++ Покана за годишна среща на всички
членове на клуба, на която имат
възможност да обсъждат и коментират
актуални теми с екипа на ИПИ

Почетен член на
клуба на ИПИ

7 000 - 15 000 лв.

+++ Лична среща с екипа на ИПИ веднъж
годишно

над 15 000 лв.

++++ Възможност за участие в специални
срещи на ИПИ по проекти, оперативни
обсъждания на екипа и предложение на
теми за изследване

Съмишленик на
ИПИ

Благодетел на ИПИ
42

годишен доклад 2008

ДРУГИТЕ ЗА ИПИ
Левон Хампарцумян: “От гледна точка на човешкия потенциал,
който мина през института и който получи интерфейса със света
на либералното мислене, със света на модерното развитие на
икономиките, може би институтът е бил едно от най-важните неща,
които съществуват.”
Фридрих Бауерзакс: “ИПИ има голям принос за развитието на
България и наградите, публичните изяви, било то по ТВ, радио или
вестници, доказват успеха на института.”
Мартин Заимов – “Институтът постигна целите си”.
Калин Христов: “Последователността, а именно, че през 1993, 1994
и т.н. идеите, предлагани от института, не са били популярни сред
хората, е една от основните причини за успеха.”
Красен Станчев: “ИПИ е първият мозъчен тръст в нова Европа,
който надрасна своите учредители и наистина се превърна в добре
управлявана корпорация с нестопанска цел.”
Иван Кръстев: “Независимо кой какво мисли за идеите на института, за самия институт, не може да не отбележи, че цяло поколение
икономисти бяха възпитани от този институт – или работейки за
него, или несъгласявайки се с него. И от тази гледна точка – това е
големият успех. Защото големият успех е това да накараш някой
истински да не се съгласява с теб.”
Валери Димитров: “Институтът, заедно с още няколко подобни
организации, създадоха писта за либерални реформи. И колкото и да е
парадоксално на тази писта се състезават и леви партии.”
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Ричард Ран: “С кампанията за данъчна реформа на ИПИ България
стана световен лидер с 10% плосък данък... България, без съмнение,
се превърна в по-добро място, заради работата на Красен, Светла и
всички, които работят в института.”
Иво Прокопиев: “Много е важно в наше време да има коалиции на
здравия разум. Мога да кажа, че институтът беше участник във всяка
една такава коалиция през тези 15 години.”
Пламен Орешарски: “ИПИ е катализатор на дискусии, които стават
държавна политика.”
Румен Аврамов: “Голямата полза от института е, че той служи като
един вид еталон за икономическа политика.”
Георги Ганев: “В ИПИ винаги се стига до една доста сериозна дълбочина
на идеите...ИПИ не спира, не се отчайва да лансира своите ценности
и своята гледна точка. Това се оказва политически изключително
ефективно.”
Мартин Димитров: “Добрите идеи намират начин да си пробиват
път, ако са аргументирани добре, и тук ИПИ свърши страхотна
работа през годините.”
Георги Ангелов: “За мен института е с една дума “реформи”...ИПИ е
като университет.”
Лъчезар Богданов: “ИПИ и други подобни неправителствени
организации и тинк танкове иззеха функцията на академията за
обществен дебат и зараждането на нови идеи.”
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Институтът за пазарна икономика на 15 години
На 1 октомври 2008 г. Институтът за пазарна икономика покани
приятели и съмишленици, за да отпразнува годишнината от своето
създаване.
В дискусията участваха настоящи и бивши членове на управителния
съвет на ИПИ, на екипа през годините, представители на
неправителствени организации, държавни институции, академичните среди, дарители и приятели на института.

д-р Ричард Ран, председател на Института за глобален икономически
растеж и старши съдружник в Института “Катон”.
През 1990 г. участва в очертаването на концепцията за прехода на България.
Съавтор е на популярния план Ран-Ът, който през 1991 г. очертава някои
от основните икономически реформи пред страната. Д-р Ран е автор на
множество статии в реномирани издания като Wallstreet Journal, New York
Times, и колумнист в Washington Post.
д-р Красен Станчев, председател на УС на ИПИ, до 2007 г. изпълнителен
директор на института
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Иво Прокопиев, председател на Алфа Финанс Холдинг и Икономедиа АД
Петър Андонов, председател на Българската асоциация за външна
политика, отговорен редактор Бизнес новини, ТВ Европа
Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет и главен
изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, член на УС на ИПИ
Калин Христов, съветник на управителя на БНБ, член на УС на ИПИ

Светла Костадинова, изпълнителен директор, ИПИ
Асен Григоров, изпълнителен директор, Rе:TV
Петър Андонов, председател на Българската асоциация за външна
политика, отговорен редактор Бизнес новини, ТВ Европа
Иван Кръстев, председател на УС, Център за либерални стратегии
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д-р Петър Чобанов, изпълнителен директор, Агенция за икономически
анализи и прогнози
д-р Георги Ганев, програмен директор, Център за либерални стратегии
Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество

Мартин Заимов, член на Управителния съвет на “Сосиете Женерал
Експресбанк”, общински съветник, Столичен общински съвет, член на
УС на ИПИ
Александър Божков, съпредседател, Център за икономическо развитие

Лъчезар Богданов, управляващ съдружник, Индъстри Уоч
Георги Стоев, управляващ съдружник, Индъстри Уоч
д-р Фридрих Бауерзакс, сътрудник на ИПИ от 1993 г.
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