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Антологията по икономически теории има за цел да събере оригинални текстове от 
бележити икономисти, както и анализи на изследователи на икономическите уче-
ния, които да допринесат за запознаването на българския читател с основните кон-
цепции и тенденции в развитието на стопанската наука от XVIII до XXI век.

Издаването на антологията се вписва в световните тенденции на засилен интерес 
към богатството на алтернативни подходи и оригинални решения на стопанскопо-
литически проблеми в историята на икономическата мисъл. Съчиненията на голе-
мите представители на икономическата наука често са тълкувани едностранчиво 
и цитирани избирателно в актуалния дебат на дадена епоха, но – както система-
тичното занимание с развитието на стопанските идеи показва – те са съкровищ-
ница на оригинални гледни точки и тълкувания с голяма практическа стойност от 
перспективата на постоянния стремеж към подобрение на социалната организация 
на човешката дейност.

В настоящия втори том намират място ключови текстове и аспекти от твор-
чеството на икономистите неокласици, преди всичко на Алфред Маршал и Ървин 
Фишер, представителите на немската историческа школа – Адам Мюлер, Фридрих 
Лист, Бруно Хилдебранд, Густав Шмолер, Вернер Зомбарт, както и на Рудолф Хилфер-
динг, старите институционалисти Торстен Веблен и Кларънс Айръс и на големите 
австрийски икономисти Фридрих фон Хайек и Йозеф Шумпетер. Основната част на 
книгата е предшествана от аналитично проследяване на основните линии на разви-
тие в икономическата мисъл от ранната неокласическа школа до работата на Хайек 
и Шумпетер от доц. д-р Теодор Седларски.

Акцентът в изследванията на професор д.ик.н. Атанас Леонидов (1934 – 2015) е върху 
анализа на еволюцията на общата икономическа теория и особеностите на утвър-
ждаване на теоретичните школи на политическата икономия, които са в основа-
та на прилагането на различни икономически политики с цел растеж и стопанско 
развитие. Негови значими произведения са монографиите „Неоконсерватизмът и 
буржоазната политическа икономия“ (1988) и „Ордолиберализъм, социално пазарно 
стопанство, трансформация“ (2000). Научен редактор е на българското издание на 
книгата на Дъглас Норт „Институции, институционална промяна и икономически 
резултати” (2000), както и (съвместно с проф. д-р ик.н. Методи Кънев) на книгата на 
Марк Блауг „Големите икономисти след Кейнс” (1998). От 1991 до 1993 г. е главен редак-
тор на списание „Икономическа мисъл“ на Института за икономически изследвания 
на БАН и е един от основателите на Центъра за икономически теории и стопански 
политики към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.

Доцент д-р Теодор Седларски е преподавател в катедра „Икономика“ към Стопан-
ския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 2012 г. е ръ-
ководител на Центъра за икономически теории и стопански политики към СУ (www.
economy.uni-sofi a.bg). Чете лекции по икономически теории, институционална ико-
номика, международна икономика, икономика на публичния сектор, пари, банки и фи-
нансови пазари. Сред последните му публикации са книгите “Икономически теории. 
Антология“, том първи (2016, в съставителство с А. Леонидов), „Икономически тео-
рии (История на икономическата мисъл)“ (2015), „Нова институционална икономика“ 
(2013), „Институционални аспекти на пазара“ (2013), „Международна икономика“ (2013, 
в съавторство с Х. Албек), „Институционална икономика: възможности и неизполз-
ван потенциал“ (2012, в съавторство с Т. Попов).
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