
ситета „Санкт Гален“ в Швейцария. Защитава докторска дисертация
през 2009 г. в областта на институциите, транзакционните разходи
и икономическото развитие. Чете лекции в Софийския университет по
Институционална икономика, Икономически теории, Международна ико-
номика, Икономика на публичния сектор, Пари, банки и финансови пазари.
Научните му интереси са в областта на новия и стария институциона-
лизъм, новата стопанска история, икономическия анализ на правото, ис-
торията на икономическите учения, поведенческата и експериментал-
ната икономика. От 2012 г. е ръководител на Центъра за икономически
теории и стопански политики към Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ (www.economy.uni-sofia.bg) и член на редакционната ко-
легия на Годишника на Стопанския факултет. Сред последните му публи-
кации са книгите Нова институционална икономика (2013), Институцио-
нална икономика: възможности и неизползван потенциал (2012, в съавт.
с Т. Попов), Международна икономика (2013, в съавт. с Х. Албек). 

Монографията „Институционални аспекти на пазара“ е опит за цялост-
но изследване на феномена на пазара в институционална светлина, обе-
диняващ модерните достижения на новите институционалисти с
принципни въпроси от миналото на икономическите учения, които до-
биват нова актуалност в началото на 21-вото столетие. Новоинсти-
туционалната перспектива към пазара е допълнена с аспекта на зараж-
дането и развитието му в контекста на обществените отношения
в стопанскоисторическата традиция на Карл Полани. На основата на
представените икономически подходи са откроени социалнопсихологи-
чески проблеми на човешките взаимоотношения, опосредствани от па-
зарната размяна. 
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