
С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертацията на Гавриил Гавриилидис 

„Икономика, етика, свобода и развитие: общата философия в 

теорията на Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус” 

 

Дисертацията на Г. Гавриилидис е в размер на около 180 стр. и се 

състои от увод (озаглавен „Пролог”), три глави и заключение 

(озаглавено от автора „Епилог и заключителни мисли”). В 

библиографията фигурират около 140 заглавия, предимно на 

английски и гръцки език. В първа глава авторът представя 

философията на икономиката, разработвана от Нобеловия лауреат 

Амартия Сен, във втора – модела на банкиране, разработен и 

реализиран от друг Нобелов лауреат, Мухамад Юнус, в лицето на 

неговата „Банка Грамийн”. Трета глава е посветена на общата 

философия на теорията, развивана от Сен и банковата дейност, 

осъществявана под ръководството на Юнус. Дисертантът се спира 

на четири аспекта на тази обща философия: етически, 

икономически, а също – в измеренията на развитието и свободата. 

 

Като цяло дисертацията на Г. Гавриилидис представлява изследване 

на един рядко срещан „казус” – преднамерено, целенасочено 

реализиране, в рамките на няколко години, на нехолистична 

философска концепция (т.е. на философия не от типа на 

тоталитарните идеологии, като напр. марксизма или нацизма). Както 

е известно, А. Сен си спечелва световна слава не само като 

икономист, но и като реформатор във философията на икономиката, 

който поставя основите на нова икономическа парадигма, 

ревизираща възгледите за ролята на икономиката в обществения 

живот и за мотивацията на икономическата дейност. 

 

Сен оспорва технократското схващане за последната като дейност 

изключително от целерационален (в смисъла на М. Вебер) тип, 

която се ръководи най-вече от съображения за оптимизиране, 

рационален избор, максимализиране на печалбата и т. п. – без оглед 

на ефекта в личностен аспект върху хората, които засяга. Сен 

предлага алтернативен начин за философско осмисляне на 

икономическата дейност, който включва като „променливи” в 

съответната „формула” също така социалното и личностното 

развитие, свободите, възможностите (специфичната категория, 

използвана от Сен, “capabilities” би могло да се превежда и като 



„способности”) на човека. В това отношение Сен преосмисля 

феномена „бедност”, разглеждайки я не само като социален статус 

на получател на ниски или никакви доходи, а като цялостно 

състояние на личността. В тази връзка следва да се отбележи, също, 

че философията на Сен има и голямото достойнство, че отчита 

спецификите на икономиката и културата на обществата от т. нар. 

„трети свят”, които в голяма степен са бил игнорирани преди него 

от икономико-философските теории, занимаващи се предимно със 

собствените проблеми на високо развитите икономики. 

 

На пръв поглед призивите на Сен за съобразяване на 

икономическата дейност с личностните измерения на човешкото 

съществуване имат морализаторско-резоньорски характер и въпреки 

високата оценка, която получават в професионалната литература 

като теоретично постижение, те не биват възприемани сериозно 

като ръководство за реални действия. Огромната заслуга на М. 

Юнус в това отношение е, че той демонстрира възможността тези 

възгледи да бъдат директно реализирани на практика и то в такъв 

рисков сектор на икономиката като банковото дело. Моделът на 

неговата „Банка Грамийн” представлява непосредствена проекция 

на философията на Сен в сферата на кредитирането. Условията, при 

които банката на Юнус предоставя микрокредити и при които те 

биват връщани от техните получатели, дава възможност на бедни 

хора да разгърнат своите способности и да постигнат качествена 

трансформация на техния живот не само в материален, но и в 

личностен аспект. 

 

Макар и начинанието на Юнус да не е безспорен икономически 

успех и да търпи критики в редица отношения, то е забележителен 

опит за реализация на философски възгледи в демократична 

обществена среда. Ето защо дисертацията на Г. Гавриилидис 

заслужава, според мен, висока оценка за самия избор на предмет на 

изследване. Авторът не се е задоволил с рефлексия върху отделна 

философска теория, нито върху взаимодействието между две или 

повече такива, а е ориентирал изследователската си работа в, тъй да 

се каже, „вертикално” измерение – от теория към практика и 

обратно. Г. Гавриилидис по специалност е именно финансист, като 

има значителен опит тъкмо в банковото дело и поради това неговата 

дисертация се отличава с висока личностна съпричастност към 

теорията на Сен и практиката на Юнус. 



 

Изследователските постижения в дисертацията се състоят предимно 

в разкриване на връзки между конкретни положения от теорията на 

Сен и елементи на модела на „Банка Грамийн”. В този аспект 

работата на Г. Гавриилидис има иновативен и приносен характер. 

Авторът ползва, наистина, коментари на отношението между двете 

начинания и на други изследователи, но прави много по-детайлни 

съпоставки. Той показва как е възможно практическото прилагане 

на фундаментални философски постановки, като заедно с това 

привежда редица свои оригинални аргументи в подкрепа на 

позицията, споделяна от Сен и Юнус, а именно – че икономическата 

дейност трябва да се съобразява и с личностните ефекти от нея 

върху човека. 

 

В критически план бих отбелязал известна редундантност на 

формулировките на схващанията на автора по основните въпроси, 

разгледани в дисертацията. Г. Гавриилидис многократно повтаря 

някои свои тези, изразявайки ги езиково по различни начини, като 

така излишно утежнява изложението и създава у читателя 

неблагоприятното впечатление за някаква „бъбривост” на автора на 

дисертацията. Вероятно този недостатък се дължи на дефицита на 

„писателски” опит у младия изследовател. 

 

Но като цяло, по мое мнение, дисертацията представлява интересно 

и оригинално изследване на значим в нашата съвременност 

социален проблем. В методологическо отношение тя е особено 

ценна в качеството си на разкриване на възможности и начини за 

практическа реализация на философски възгледи. Нямам 

възражения и по заявените в автореферата приноси. От всичко това 

правя заключението, че дисертацията на Гавриил Гавриилидис дава 

достатъчно основания за придобиване от негова страна на 

образователната и научна степен „доктор по философия”. 
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