
РЕЦЕНЗИЯ  

 

за дисертацията на г-н Гаврил Гаврилидис  

“Икономика, етика, свобода и развитие: общата философия в теорията на 

Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус”, 

 

 разработвана към Философски факултет на СУ “Св.Кл.Охридски” 

за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“, професионално 

направление “Философия” 

 

от  проф. д.ф.н. Нонка Богомилова, ИИОЗ - БАН 

 

Дисертантът – г-н Гаврил Гаврилидис – има добра и подходяща образователна 

основа за разработка на  подобна гранична, интердисциплинарна проблематика, заявена 

в заглавието на дисертационния му труд. Той е бакалавър по бизнес икономика и по 

Европейска цивилизация, магистър по бизнес администрация, с докторантура по 

философия по програма “Еразъм” и с участие в Международен летен институт 

“Фулбрайт”. 

Тази образователна база, получена в престижни европейски университети е 

допълнена и обвързана със съответна професионална квалификация - лиценз за 

икономист, Гръцка икономическа камара; сертификат по общи фондове, Елинска 

асоциация на банките; сертификат по методология на финансите и заемите в 

банкирането, Елинска асоциация на банките. 

Солидният му професионален опит - 2001-2013 – в  Банка на Кипър ООД, както 

и членството му в престижни професионални организации -  Гръцката икономическа 

камара и Американската асоциация на философите – допълват и финализират този 

сериозен предварителен образователен и практически опит в сферата на изследване, на 

която е посветен дисертационният му труд. 

Той се състои от три глави, има обем от 180 страници и солидна библиография 

на английски и гръцки езици. Приложен е, според изискванията, подробен Автореферат 

на труда, както и информация за приносите.    

Дисертантът има една публикация в сферата на изследване, която е в центъра на 

неговия теоретичен интерес в настоящата дисертация.  

В дисертационния труд авторът се ангажира с опит за сравнение и осмисляне на 

възгледите на двама икономисти, Нобелови лауреати - Амартия Сен и Мухамад Юнус, 

от една страна, а от друга – с паралел между философско-икономическите идеи на 

Амартия Сен и принципите на кредитиращата практика на Мухамад Юнус в основаната 
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от него банка Грамийн. Доколкото авторът свързва дисциплинната характеристика на 

труда си с философията на икономиката, подбраните за паралел и осмисляне теории и 

практики са адекватни - професор Сен получава Нобеловата награда за икономика през 

1998 г. „за приносите си за икономиката на благосъстоянието” и за помощта си за 

възстановяване на „етичното измерение на икономиката и свързаните с нея 

дисциплини”, а д-р Юнус получава съвместно с банка Грамийн Нобеловата награда 

през 2006 г. „за усилията им да създадат икономическо и социално развитие, 

започвайки от бедните прослойки.” (според формулировката на Нобеловата комисия 

2006 г., представена в дисертацията ).  

Целта на дисертационния труд, формулирана в  Автореферата е да представи и 

осмисли “общите философски принципи в теорията на Сен и практиката на Юнус”, 

представляващи единство от “икономическа, социална, политическа и етична 

философия”. Основните библиографски източници за постигане на тази цел са: 1/ три 

книги на Амартия Сен, представителни за работата му и с въздействие върху 

икономическата мисъл и социалната философия: „За етиката и икономиката” (1987), 

„Развитието като свобода” (1999) и  „Идеята за справедливост” (2009); 2/ две книги на  

Мухамад Юнус за банка “Грамийн” и нейните практики: „Банкер за бедните” (1997) и 

„Да създадем свят без бедност: Социален бизнес и бъдещето на капитализма” (2007).   

Първата глава представя и описва  темите и идеите, съдържащи се в  

горепоменатите три книги на Сен, които разискват и ре-интерпретират такива основни 

понятия на икономиката и философията като “развитие”, “етика”,”човек”, “свобода”.  

Втората глава представя идеите по тези въпроси на Мухамад Юнус, развити в 

неговите две книги, в които той преосмисля икономическата връзка между богати и 

бедни, провокирали го към кредитиращите практики на банка “Грамийн”. Целта на 

автора е в тези глави да подготви “почвата” за сравнителния анализ между идеите на 

двамата икономисти, от една страна, и на влиянието на идеите на Сен върху 

специфичните практики на банкиране за бедните на Юнус.   

В третата глава дисертантът прави паралел между интерпретациите на двамата 

икономисти на основните понятия, фокусирани в дисертацията в търсене на 

съвпаденията между тях и в отговор на въпроса дали те намират приложение в 

практиката на банка “Грамийн”. 

 

Сред основните сполуки на дисертацията поставям следните: 
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1. Интересния и значим в  теоретичен и социално- прагматичен смисъл акцент в 

дисертацията върху  “приложимостта” на класически и модерни философски понятия, 

идеи и принципи за “етизиране”, за хуманизиране на съвременната капиталистическа 

икономическа сфера. 

2. Сериозния хуманистичен заряд в подбора на самата тема на дисертацията и на 

изследваните автори, ангажирали идеите /Сен/ и професионалната си практика /Юнус/ 

с фокусиране върху  човека и неговите възможности, способности и права като главна 

цел на развитието v/s фетишизирането на печалбата и парите. 

3. Информативността на описателната част на труда, представяща идеите на 

двамата икономисти по автентични техни текстове и размисли, с акцент върху едно 

широко разбиране на развитието и икономиката не като цели сами по себе си, а като 

средство за постигане на повече свобода и възможности за самореализация на човека. 

4. Информативния характер на представянето на комплексната практика за 

микрокредитиране на банка “Грамийн”, особено ценен с редица антропологични и 

психологични акценти в подхода към “клиента”, третиран в широк смисъл като 

конкретен човек, обитаващ конкретна природна и социална среда. 

5. Критиката на наличната икономическа теория и практика от страна на Сен и 

Юнус, подбора и многократното акцентиране върху основните понятия и идеи на 

двамата икономисти, което само по себе си, макар и без натрапчива интерпретация от 

страна на дисертанта, изпълнява ролята на значимо аксиологическо и психологическо 

внушение за читателя:  

- свободата не е само инструментална ценност по отношение на крайния 

икономически резултат, а има двойствен статут, включително и на цел; 

- частният интерес в преследване на печалбата следва да бъде 

“етизиран”, обвързан с благоденствието и на другите; 

- развитието не е само тясно икономически процес, а процес на 

разширяване на индивидуалните свободи; 

- бедността не е просто лишаване от средства за съществуване, но 

лишаване и от възможности, способности, свободи; 

- справедливостта не е абстрактно понятие, а следва да се свърже с 

реалния човешки живот;  

- човекът не е просто “клиент”, “бедняк”, “маргинал” и други 

едноизмерни понятия, а сложно, многоизмерно битие, самосъздаващо 
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се същество с много възможности, което икономическият апартейд 

третира без оглед на наличните му многопластовост и достойнства; 

- капитализмът не е само печалба, но и ценностна система, чийто 

витален елемент следва да стане етиката, бизнесът следва да стане 

социален.              

6. Акцентирането върху ценната идея на двамата икономисти, че проблемите във 

функционирането на капиталистическата икономика – бедността, егоизмът на частния 

интерес, икономическият фундаментализъм и др. – са резултат не само от самия 

механизъм на капиталистическата система, но и от недооценяването на една принципна 

философска рамка, която следва да стане духовна предпоставка за промяна на 

ситуацията: по-широко разбиране за човека,  развитието, за ценността на свободата, 

хармонизирането с принципите на етиката. 

7. Макар че дисертантът подкрепя хуманистичния патос на представените от 

него автори и идеи, той предлага обективна информация и за основни пунктове в 

съществуващите в литературата критични подходи към тях.    

8. Стилът и езикът са четивни, ясни / дисертацията е представена на английски 

език/. 

 

Сред естествените за подобна многопластова, интердисциплинарна разработка 

коментари, препоръки и бележки,  които би могло да бъдат полезни на докторанта при 

подготовката й за евентуална публикация, бих откроила следните: 

 

1.Преобладаване на описателния подход пред аналитичния: макар че 

дисертантът още в уводната част на работата си посочва, че не възнамерява да прави 

критичен анализ и да дава оценки за адекватността на идеите на двамата икономисти, 

липсата на по-дълбока аналитичност и критичност редуцира до известна степен 

сполуките й предимно в информативен план. 

2. В перспективата на този “предизвестен” аналитичен  дефицит, все пак 

дадената финална позитивна оценка и  заявената ясна подкрепа и съпричастност към 

идеите и практиката на двамата икономисти от страна на дисертанта, звучи отчасти   

декларативно и в по-малка степен като извървян теоретичен път на размисли, 

съмнения, аргументация, доказателства. 

3. Твърдението, че идеите и понятията, които използват и развиват Сен и Юнус в 

своите книги имат философски характер, тоест универсален, неподчинен на един или 
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друг тип теоретично и практическо ограничение, не е разбиращо се от самосебеси, то 

следва да бъде доказано. Сериозна сянка на съмнение в това отношение хвърля 

поставянето на тези идеи и понятия от страна на двамата икономисти /човек, свобода, 

развитие, икономика, етика/ в теоретичните и практическите граници и цели на 

капиталистическата система.   

4. Интерпретацията на основните понятия, с които работят двамата икономисти: 

човек, етика, развитие, бедност, възможности, свободи, права, интерес, социален бизнес 

би следвало да се съпостави по-задълбочено и аргументирано с класическите и 

модерните  интерпретации на тези понятия във философията; там, където подобен опит 

е направен  /съотнасяне с идеи на Аристотел, Кант, Маркс и др./, той е сравнително 

повърхностен и недостатъчно убедителен.  

5. Проблемните пунктове във философското “диагностициране” на идеите на 

Сен и Юнус в контекста на класическата и модерната философска традиция се дължат 

отчасти на недостатъчно доброто познаване в дълбочина на тази традиция от страна на 

докторанта: така например етическите идеи на И.Кант като база за сравнение и 

съотнасяне на идеите на Сен са представени твърде елементарно и схематично /като 

кратки сентенции/, а универсалното му послание е контекстуализирано; Маркс е 

използван по-скоро като име за подкрепа, отколкото от гледна точка на специфичната 

му концепция за човека и капитализма, впрочем твърде различаваща се от тази на Сен и 

Юнус; би следвало също така по-детайлно и критично да се анализират претенциите на 

Сен за съпричастност към  екзистенциалистка  концепция за човека в духа на Сартр, 

Хайдегер и др.   

6. Заключителната констатация на докторанта, че философските идеи на Сен за 

“очовечаване”, етизиране на капиталистическата икономика чрез акцент върху човека и 

неговото развитие, а не само върху печалбата, са намерили приложение в практиката за 

микрокредитиране на банка “Грамийн”, не е самоочевидна, както показват и 

множеството критики към последната; позоваването на правото на гледна точка по този 

въпрос /с.104/, на свободния избор на една от двете възможни интерпретации 

/позитивната и негативната – че практиката на “Грамийн” има за цел въвличането на 

огромното количество бедни маси като лоялни клиенти на банките във 

функционирането на капиталистическата икономика/, не е достатъчно солиден 

аргумент в една теоретична разработка. В отговора на този въпрос би следвало да се 

вземат предвид такива принципни въпроси като: универсално приложима ли е в 

социалното пространство практиката на банка “Грамийн”; какви са нейните 
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дългосрочни ефекти върху преодоляването на бедността; понятията, разбиранията и 

целите, които си поставя тази практика не са ли изработени в определена, ограничена   

социално-икономическа среда, а се прилагат като универсални ценности към  коренно 

различна култура;  може ли кредитирането да реши проблеми, почвата за които следва 

първо да бъде подготвена от вътрешното развитие на самата конкретна култура, в която 

се прилага; когато не са променени механизмите на генерирането на печалбата, може 

ли нейното “разширено възпроизводство” да промени, да очовечи облика на системата 

и др.     

 

Заключение: Независимо от бележките и препоръките, които отправих и може 

да бъдат отправени към настоящия дисертационен труд, неговата информативност, 

интердисциплинарност, поставянето, макар и в дискусионен план на множество 

значими въпроси на взаимодействието на философията и икономиката, неговият 

хуманистичен патос ми дават необходимото основание да предложа на уважаемото 

жури да присъди на г-н Гаврил Гаврилидис  научната и образователна степен „Доктор“ 

по професионално направление “Философия”.   

 

 

С уважение, 

 

проф. д.ф.н. Нонка Богомилова 

ИИОЗ – БАН 

Ел. адрес: nonka_bogomilova@mail.bg 

Служ. тел.: 02/ 981 07 91 

Бул. “Патриарх Евтимий” 6 

София 1000 
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