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С Т А Н О В И Щ Е 

 

        за дисертацията на Гаврил Гаврилидис на тема “Икономика,  

         етика, свобода и развитие: общата философия в теорията на 

                    Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус” 

 

         Прочетох с нарастващ  интерес дисертацията на Гаврил Гаврилидис, 

тъй като тя е посветена на един силно дискутиран, днес, във философията, 

социологията и икономиката въпрос. Деленето на бедни и богати не е само 

европейско или азиатско явление, то е планетарно. То е силно 

деструктивно и подкопава доверието между хората в съвременния 

глобален свят. Затова философските идеи или прагматичните усилия да се 

създаде съвременен свят без бедност се радват на изключително внимание 

и популярност.  

        Предложената за обсъждане и научна оценка дисертация има собствен 

принос към актуалната тема: тя доста подробно и може би за първи път 

анализира как философските идеи на Амартия Сен относно 

преодоляването на бедността намират продължение и приложение на 

практическо ниво чрез бизнес етиката на Мухамад Юнус, намерила 

конкретизация в подхода и възможностите на банка “Грамийн” да отпуска 

микрокредити ни бедните на много ниска лихва. Основната идея на Г. 

Гаврилидис е, че трябва да се работи и на теоретическо и на практическо 

равнище, за да се създадат условия за обществено и икономическо 

развитие, което, тръгвайки от бедните прослойки, да може да постигне 

реален социален напредък. В дисертацията авторът последователно 

конкретизира своята идея като посочва, че за да се постигне успех трябва 

неотстъпно да се търси етичното (социалното, културното и пр.) измерение 

на икономическите решения и действия. Не печалбата, а човешките мотиви 

и морални качества трябва да са водещи в икономическата наука. Така 
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разглежданото научно изследване се явява интересна комбинация от 

икономическа, социална и етична философия, а не банална, повърхностна 

и пожелателна филантропия. При това убедено мога да твърдя, че една от 

силните страни на дисертационния труд е богатата ерудиция на автора по 

изследваната проблематика. 

        В дисертацията много аргументирано е подложен на критика 

едноизмерният, чисто икономически начин на мислене и анализ. Това е 

така, защото  икономическите приходи и житейските възможности не се 

увеличават задължително по един и същи начин и авторът успешно 

извежда тезата, че свободният пазар, сам по себе си, не може да реши 

въпроса за премахването на бедността, защото тъкмо той всекидневно я 

създава. В текста се изтъква и то категорично обосновано, че 

икономическите ползи и етичните ценности, по своята природа, не са 

противоположни и не представляват абсолютно обособени концепции. С 

всичко това Гаврилидис доказва, че моделът homo economicus e погрешен и 

трябва да се преодолее. От тази гледна точка приемам и справката на 

автора за приносите като обоснована и напълно реалистична. 

        Като давам положителна оценка на разглежданата дисертация 

същевременно намирам за целесъобразно да отправя към научното 

изследване на г-н Гаврилидис и някои критически забележки. 

1. Авторът съвсем безкритично възприема тезата на А. Сен, че “telos  

на икономиката  е eudaimonia”; последното понятие, идващо от 

Аристотел, се обяснява като постигане на състояние на щастие, 

което пък означава да имаме възможност да живеем живота, който 

искаме или който желаем и да увеличаваме нашето лично 

благоденствие. На друго място в дисертацията обаче се възприема 

идеята, че увеличаването на приходите не гарантира непременно 

щастие. Мисля, че излизането от това противоречие може да се 

постигне чрез съобразяването с идеята на Кант, че истински 
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културният човек не е този, който е  щастлив, а този, който има или 

се бори за своето достойнство. Щастието според  Кант е  по-нисша 

ценност (свързано е и със задоволяването на инстинктите), а 

достойнството е върховната човешка характеристика. И наистина, 

достойният (автентичният) човек не във всички случаи е  щастлив. 

Струва ми се, че икономиката трябва да създава условия, при които 

всеки  търси или се бори за своето достойнство и че следователно 

всеки трябва да има достойнството да бъде щастлив.  

2. Днес се осъществява преход от съсловно общество към общество 

на социалната мобилност (глобално общество) и този процес дава 

ново лице на бедността. Сега е трудно да се приеме, че например в 

развитите страни “бедността има женско лице”. Бедните вече 

произлизат от всички социални групи: има бедни  безработни мъже 

и жени, млади хора без или с образование, има бедни инженери, 

бедни професори и т.н. Съвременната бедност има много лица. 

Затова тя не може да се лекува само с микрокредити. Следователно 

сега са необходими икономически експерименти на друго равнище 

за преодоляване на състоянието на бедност. Както ни разкрива 

разглежданата дисертация идеите и опита на А. Сен на М. Юнус  са 

отлично начинание, но следването им не означава буквално 

повторение. 

3. В съвременната социология широко е разпространено понятието 

“култура на бедността”, чрез което най-точно се описва 

състоянието, в което изпадат тези, които са отхвърлени от 

жестоката конкуренция в постмодерния свят. Това понятие насочва 

вниманието към обстоятелството, че бедните не са отделни 

страдащи човешки единици, а образуват по-големи и или по-малки 

общности, които възприемат свои норми, правила и начин на 

живот, които са различни или даже напълно противоположни на 



 4 

доминиращата култура и морал. Основната обща социално-

психологическа характеристика на обединените от културата на 

бедността хора се състои в това, че те не само не могат, но и не 

искат да станат богати. (Бедният живее ден за ден, той няма 

планове за бъдещето и затова няма желание да развива своите 

човешки потребности.) В този смисъл, днес, бедните образуват 

инертни в социално и културно отношение общности, които 

ерозират социалното равновесие.  Без икономически средства тази 

инертност явно не може да бъде преодоляна, но и само с 

икономически средства бедността, като общностно състояние, не 

може да бъде премахната. В този смисъл искам да кажа, че към 

идеите и практиките на А.Сен и М. Юнус, в дисертацията можеше 

да се погледне и от малко по-критична съвременна авторска 

позиция. 

        Очевидно  бедността е огромен икономически, социален и 

социалнопсихологически проблем за всички съвременни общества и 

анализът на историята и съвременното състояние на този въпрос е от 

съществено научно значение. А пред нас е налице едно авторско 

приносно изследване и затова давам положителна оценка на 

дисертацията на Гаврил Гаврилидис на тема: “Икономика, етика, 

свобода на развитие: общата философия в теорията на Амартия Сен и 

практиката на Мухамад Юнус”. Ето защо убедено ще гласувам за 

присъждането на г-н Гаврил Гаврилидис научната и 

образователна степен  “Доктор” в научно направление Философия.  

 

08. 09. 2013 г. 

София                                              Проф. Иван Стефанов, 

д-р на  философските науки 

                                                 


