
     Р Е Ц Е Н З И Я 

за дисертацията на Гавриил Гавриилидис, докторант  в Програмата по философия с 

преподаване на английски език, на тема „Икономика, етика, свобода и развитие:  общата 

философия в теорията на Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус“ 

за придобиване на научна и образователна степен „доктор по философия“ по 2.3 Философия 

(Философия с преподаване на английски език) 

 

Дисертацията се състои от 178 страници като в тях е включена и библиографията, съдържаща 

около 170 източника на английски и на новогръцки език. Дисертантът посочва в биографичната 

си справка, че владее и други чужди езици, но няма позовавания на оригинални произведения, 

в които те са използвани. Работата е добре структурирана в три глави със съответните 

подразделения, плюс пролог и епилог. Областта, от която тази работа претендира да е част, е 

философия на икономиката. 

 

Дисертантът се позовава на Станфордската енциклопедия, според която  философията на 

икономиката се занимава с: 1) рационалния избор; 2) оценка на икономическите резултати; 3) 

онтология на икономическите явления и възможностите за познаването им.  От своя страна те 

са взети за клонове съответно на: 1) теорията на действието; 2) етиката , приравнена до 

нормативна социална и политическа философия; 3) философия на науката.  Такава рамка на 

търсенията на дисертацията предопределя ограничената постановка на всички следващи теми 

и интерпретации. За съжаление дори и в тесния хоризонт на подобна парадигма отсъстват 

размишления и изводи за икономическата дейност като производство и за социалните и 

политическите действия на участниците в него, както и сериозно разискване на проблемите на 

теорията на познанието, засягащи рефлексията върху икономическите процеси и 

прогнозирането на икономическите отношения и резултати,  етиката, логиката, социалната и 

политическата философия. Дадена е допълнителната спецификация, че философията на 

икономиката изследва своите собствени основания и нравственост, заимствана този път от 

Wikipedia.  Макар и по-адекватна с оглед едно по-широко и консервативно разбиране за 

целите на философията, тя не се превръща в мотив за търсенията на дисертанта. Но трябва да 

се подчертае, че разбирането, което го води макар и имплицитно при написването на текста, е 

съвсем актуално, а именно, че в късната модерност капитализмът е преди всичко  финансов, а 

не производствен (в смисъла на ранната модерност) и че монетарната политика диктува почти 

изцяло социалната. 

 

Първата глава е резюме на основните идеи, предлагани и обсъждани от  Харвардския 

икономист и философ Амартия Сен.  Втората част представя делото на Бангладешкия банкер 

Мухамад Юнус, създал финансова институция, предоставяща микрокредити на бедните. В 

третата част двамата биват сравнявани въз основа на общата им вяра, че може да се създаде 

„капитализъм с човешко лице“. Трябва да се подчертае, че те не се опитват да разколебаят 

пазарния модел на икономическите отношения, а да го коригират чрез съображения, които – 



както те смятат – са етически по своя характер. По-специално те настояват, че трябва да се 

коригира логиката на преследването единствено и само на печалбата с мерки, които се 

квалифицират като социални.  

На практика става дума за финансиране на малки проекти на най-бедните членове на 

обществото, които понякога са на стойност около и по-малко от $200, като се разчита, че те 

могат да се превърнат в инструмент в борбата с мизерията и глада. За съжаление не се прави 

анализ на капитализма, който системно произвежда бедността, нарастваща в глобални 

мащаби. Очаква се, че с подобни нищожни по размера си инвестиции хората от най-ниските 

равнища на глобалната йерархия могат да помислят за нещо повече от оцеляването си и 

евентуално да планират и определят сами бъдещето си, включително бъдещето на своето 

семейство. Смята се, че чрез такива финансови мерки те ще получат икономически права и 

свободи, а оттам и всички останали права и свободи в условията на пазарната икономика, от 

които бедността им иначе ги лишава.  Микрокредитирането се разглежда като път за техния 

просперитет, който би допринесъл, както се внушава, и за просперитета на общностите, в които 

те участват, а и на цялото общество.  В такъв контекст се говори за развитието, свободата и 

етиката, защото се внушава, че микрокредитирането ще развие индивидуалните способности и 

че ръководството на персоналните иницитиви ще си поставя социални цели.  

 

Дисертантът не се разграничава от възгледите на Сен, че икономиката е социална наука. Не се 

и споменава, че всъщност икономиката е основна сфера на производството и 

възпроизводството. Никъде не се взема предвид, че икономическите връзки са реални 

взаимодействия между икономически субекти, които не са просто и само във финансово-

търговски отношения. По-скоро се набляга върху мотивацията при сдобиването с финанси, 

което има реципрочен ефект. Казва се, че не само правилата на ефективността и студеното 

пресмятане на интереса, а и моралните стремежи се намесват. Привличат се уж по-дълбоки 

философски съображения, но те са заимствани от иначе несъвместими парадигми, а именно 

утилитаризма, екзистенциализма, прагматизма, деонтологичната етика, консеквенционализма 

и пр.  Моралното схващане, върху което е центрирана ревизията на безкомпромисното 

калкулиране на печалбите, е „евдемонията“ на Аристотел.  Говори се много повърхностно и за 

етиката на Кант с неговия прочут категоричен императив. Може би е недоглеждане от страна 

на Гавриил Гавриилидис, но той споменава за два кантови категорични императива, докато в 

действителност,  и това е общо място в моралната теория, става дума за две версии на един 

единствен категоричен императив, а именно: 1) „действай според максима, която би искал да 

бъде универсален закон“ и 2) „хората би трябвало да се третират като цели, а не като 

средства“. Не се уточнява за чии цели става въпрос. Впрочем и да е недоглеждане, то не е 

случайно. Пренебрегната е точната формулировка, а именно, че индивидът е „цел сам по себе 

си“;  при Кант се казва, че всеки е цел сам по себе си и за себе си и това би трябвало да бъде 

човешкото отношение към него също от страна на другите. Но в наши дни вече дискурсът 

относно морала е отишъл много по-далеч от Кант след като критиците му си дават сметка, че 

налагането на моята максима като универсален морален закон (дори и да е възможно, а не е) 

крие на практика опасността от пренебрегване на другостта на другия и представянето на 

собствените ценности и интереси като всеобщо валидни и дори като всеобщо задължителни.  С 

оглед обсъждането на написаното в дисертацията, това е пример за подход, който не е 



достатъчно коректен и липсва по-дълбока философска проблематизация. Същото важи и за 

категориите, изведени още в заглавието на текста – развитие, свобода, етика, икономика.  

 

Изводът от сравнението между Сен и Юнус е, че бедността е концептуална грешка  /според 

цитат на Юнус (стр. 151)/ и че човешките мотиви също са важни за икономиката в качеството й 

на социална наука и за „социалния бизнес“.  Разбира се, такъв извод заслужава най-малкото 

ирония. Дисертантът си дава сметка и подчертава факта, че двамата икономисти не се обявяват 

срещу капитализма и свободния пазар, а искат да реформират системата като отговорното 

преследване на печалбата се съчетае със служенето на социалните нужди.  Не само тук, а и на 

много други места в работата не се открива проучване и рефлексия върху икономическите, 

политическите, моралните или социалните отношения и взаимодействия, които са 

системообразуващи, а по-скоро става въпрос за преповтаряне на широко тиражирани медийни 

послания и пожелания. Цялата дисертация, както самият й автор уведомява още в началото 

читателите, е просмукана по-скоро от апологетичен, а не от критичен патос спрямо теориите на 

двамата икономисти, които пък на свой ред безрезервно поддържат кредитирането като 

основен финансов и изобщо икономически инструмент. 

 

В епилога и размишленията накрая са цитирани много критици на идеите на Сен и Юнус. 

Заедно с имената на Бодрияр, Бауман, Жижек и др., има позовавания на изказванията на 

политически фигури като Саркози, Клинтън, Рейгън, Кофи Анан и пр., чието място според мен 

не е в текста на дисертационен труд.  Такова смесване на дискурсите допринася за още по-

голямото олекване на работата.  

 

Текстът на дисертацията следва  идеите на двамата Нобелови лауреати и колкото и да 

изглежда странно, дори на пръв поглед непонятно, именно оттам произтичат голяма част от 

нейните недостатъци - самите Нобелисти-икономисти са на светлинни години далеч от 

достиженията на философската традиция. Когато това се случва, неизбежно се остава в плен на 

всекидневните представи, реминисценции и пожелания.  

 

Обективно погледнато дисертацията  формално покрива минимума, който в такива случаи се 

изисква и макар с голям компромис препоръчвам на уважаваното научно жури да присъди на 

дисертанта Гавриил Гавриилидис титлата „доктор на философските науки“. 

     

Проф. д.ф.н.  Мария Димитрова   

 

   


