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ИПИ - 20 ГОДИНИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ 
 

Равносметката  

 

За годишнина не се пише лесно - важните неща са безброй, приносът на 
стотиците сътрудници, партньори, колеги, борда и дарителите е 
неизмерим, а ефектът от съществуването на ИПИ - трудно да се опише 
накратко. 

Най-важното постижение на института, според мен, е успехът в 
създаването на среда, в която вземащите решения да могат да провеждат 
реформи. Представянето на идея, нейното разпространение и 
популяризиране така, че най-накрая да изглежда най-логичната стъпка, е 
постижение, с което хората в ИПИ могат да се похвалят. Това изисква 
знание, гъвкавост, търпение, активност и визия.  

Другото важно достижение е способността да се привличат млади хора, 
които да продължават традицията. Едва ли има друг мозъчен тръст в 

България, който да е успял да се съхрани и засили влиянието с годините. 

20 години работа в условия на преход са сериозен тестов период, но това което предстои е още 
по-вълнуващо, защото успешният подход на ИПИ вече се копира и възпроизвежда от други 
организации, което осигурява съюзници и увеличава шансовете за просперитет. 

Светла Костадинова, изпълнителен директор 
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Първите поздравления за празника са от работилите преди нас в ИПИ: 

 

Честит рожден ден! Пазете и развивайте най-добрата среда за 
създаване и разпространение на идеи в защита на икономическата 
свобода, справедливостта и здравия разум! Останете най-
предпочитаното място за младите икономически научни умове в 
България! 

 Лъчезар Богданов, управляващ партньор, Индъстри Уоч 

 

 

Горещо приветствам всички вас по случай 20-годишния юбилей на Института 
за пазарна икономика (IME)! 

Чувствам се  пристрастна към изградилия се като авторитетна институция 
Институт и, признавам, следя с нескрита гордост неговото възходящо 
развитие. 

Бъдете все така успешни, приятели! 

Красимира Стоименова, D Commerce Bank 

 
 

 

 

За мен, като експерт и личност, работата в ИПИ беше като висок старт по 
лекоатлетическа писта. Пожелавам на всички настоящи и бъдещи олимИПИйци 
професионални успехи, незалязваща слава и финансово здраве. 

Зора Благоева, софтуерна компания „Тийм вижън” 

 

 

 

 

 

Пожелавам на Института за пазарна икономика да съхрани призванието 
си, а именно последователното защитаване на философията на свободния 
пазар и  следване на принципа за представяне на конкретни политики и 
резултатите от тях! 

Елена Маринова, финансов анализатор 
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В едно общество са много важни визионерите, хората 
които могат да погледнат в бъдещето. За мен това е ИПИ, 
там са хората, които често посочват пътя, когато 
другите са се загубили.   

Мартин Димитров, депутат, съпредседател на Синята 
коалиция 

 

ЗА НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ИЗДАНИЯ: 

Започваме, естествено, с Какво всеки трябва да знае за икономиката и 
просперитета 

Джеймс Д. Гуортни, Ричард Л. Страуп 

Институт за пазарна икономика, 1994 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Повечето от вас нямат желание да прекарат дълго време в учене на нови 
термини, запаметяване на формули или усвояване на подробности, които 
имат значение само за професионалните икономисти.  

Това, което желаете са онези прозрения на икономическата наука, които 
наистина имат значение за вас, които ще ви помогнат да правите по-добър 

избор и ще подобрят способността ви да разбирате нашия сложен свят. Искате също тези 
прозрения да бъдат представени сбито, организирано и увлекателно, с минимално използване на 
икономически жаргон.  

Тази кратка книга се опитва да постигне и двете цели.  

 

 
София, 14 април 1996 г. 

Премиерът Жан Виденов получава подарък - "Какво 
всеки трябва да знае за икономиката и 
просперитета" и „Пазар или държавна намеса” – 
издания на ИПИ.  

 

 

 

 

 

http://library.ime.bg/kakvo-vseki-tryabva-da-znae-za-ikonomikata-i-prosperiteta-/�
http://library.ime.bg/kakvo-vseki-tryabva-da-znae-za-ikonomikata-i-prosperiteta-/�
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Административни пречки пред бизнеса 

колектив 

Институт за пазарна икономика, 2000 

Книгата съдържа три доклада, представени на конференцията 
"Административни пречки пред бизнеса", проведена на 28.07.2000 г.  

Докладите съдържат факти, анализи, изводи и препоръки, които са основа 
както за размисъл, така и за последващи действия от страна на 
компетентните власти и институции. 

Изследването има за цел да разпознае и опише подробно пречките пред 
навлизане в бизнеса, породени от работата с местната публична администрация, както и да 
предложи мерки за тяхното редуциране и премахване. 

 

Анатомия на прехода 

колектив 

Институт за пазарна икономика, 2004 

С малки изключения текстовете на отделните автори видяха за първи път 
бял свят във вестник „Капитал”, където бяха публикувани в рубриката 
„Анатомия на прехода” в периода 10 ноември 2003 - 10 януари 2004 г. 

Настоящето издание запазва автентична форма на текстовете с 
незначителни редакции, изисквани от книжния характер на четивото. 
Кръстница на книгата (а и на рубриката във вестника) е Асенка Христова. 

Замисълът е: от осмислянето на настоящето, на реформите през 2003 г. да се върнем към 
началото – 1989 г. (а понякога и към по-ранни феномени), за да проследим изминатия път към 
сегашното състояние. Направили сме опит да оценим и политиката, и основанията, на които се е 
правил един или друг избор.  

За да улесним размисъла за бъдещето, направихме и преглед на представянето на България в един 
от най-популярните и добре разработени индекси на стопанската свобода. - Красен Станчев, 26 
февруари 2004 г.    

 

 

И така се започва с представянето на класациите.  Първите са индексите за икономическа 
свобода – на фондация „Херитидж”/Уолстрийт Джърнъл и на канадския институт „Фрейзър”, а 
след това – мястото на България в различни класации заедно с анализ и препоръки за по-доброто 
ни представяне. 

 

 

 

http://library.ime.bg/administrativni-preki-pred-biznesa/�
http://library.ime.bg/anatomiya-na-prehoda/�
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България в международните класации 2012: 

84 мерки за икономически растеж 

Калоян Стайков, Явор Алексиев 

Институт за пазарна икономика, 2012 

За четвърта поредна година екипът на ИПИ изготви конкретни препоръки 
за публичните политики в България. Равносметката от изминалите 
издания е тревожна – въпреки че българската администрация е 
изключително заета в направляването на икономиката, резултатите са 
обезпокояващи. Класациите, които разглеждаме, показват общо влошаване 
или леко подобрение на резултатите на България, което обаче е 

продиктувано от влошаването на оценките на други страни, а не е следствие от 
реформаторските усилия на управляващите. 
 

Завършваме с увлекателно-образователното помагало 

Основи на икономиката и бизнеса 

Марк Сванепул 

Институт за пазарна икономика, 2013 

Мнозина от нас искат да видят различен свят – свят с достатъчно храна, 
училища, работни места, домове, достойнство и приятелство, свят, в 
който хората могат да живеят в мир и хармония. 

Възможно ли е това обаче? Ние сме убедени, че е възможно. Едно общество 
може да се радва насвобода и просперитет ако е изградено върху основите 
на истинската свобода. 

Какви обаче са тези основи и защо сме сигурни, че вършат работа? 

 

 
КАКВО ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ... 

Красен Станчев, председател на Съвета на ИПИ 

Първите книги на ИПИ бяха дарение от 
учредителите, сътрудниците и приятелите.  
Сред тях първите големи дарения бяха на 
Сюзън И. Уудуърд, Питър Дженингс Хил, Нанси 
и Джордж Труит, International Center for 
Economic Growth, Фондация Сейбър, Даяна 
Фърчгот-Рот и American Enterprise Institute. 

Днес Библиотеката на ИПИ е една най-добрите 
икономически библиотеки в София,  с 
уникални за България притежания. 

http://library.ime.bg/osnovi-na-ikonomikata-i-biznesa/�
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Представените по-горе първи собствени издания на ИПИ станаха особено популярни през 1996 г. 
На една от снимките по-горе се вижда, че Иванка Петкова и аз подаряваме на Жан Виденов 

„Какво всеки трябва да знае за икономиката 
и просперитета” (на Гуортни и Сроуп) и 
„Пазар или държавна намеса” (на Улф). 

Това стана за Великден 1996 г., по време на 
откриването на Годишната среща на 
Европейската банка за възстановяване и 
развитие. 

Ние не знаем дали г-н Виденов е прочел тези 
книги.  Но ние знаем, че на следващия ден 
започна хиперинфлационната криза, с 40-
процентно поевтиняване на лева спрямо 
щатския долар.  Това е отразено на следната 
графика. 
 

Надяваме се, че знанията, които могат да бъдат 
усвоени с наше съдействие, ще помогнат 
подобни епизоди да не се повтарят. 
 

 

 

Всичко, което трябва да направите, за да се абонирате 

или да дарите! 

Благодарим ви! 

 

 

 

 

 

 

http://library.ime.bg/pages/dues/�
http://library.ime.bg/pages/donate/�
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