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ДОСТОЕН И ПРОДУКТИВЕН ПЪТ В НАУКАТА
(ПРОФЕСОР АТАНАС ЛЕОНИДОВ НА 80 ГОДИНИ)
Проф. д-р Зоя Младенова
Има учени, чиито идеи слагат траен отпечатък върху развитието на българската икономическа мисъл. Един от тях е професор Атанас Леонидов. Осемдесетата годишнина на известния икономист е повод да обърнем поглед към неговото
богато творчество и приносите му към развитието на икономическата наука.
Ат. Леонидов е роден на 16.03.1934 г. в с. Голямо Белово, Пловдивска
област. Висшето си образование получава във ВИИ „Карл Маркс” (днес УНСС),
гр. София. През 1959 г. се дипломира по специалност „Народностопанско планиране”. През периода 1962-1965 г. е докторант на ВИИ „К. Маркс”, където
защитава успешно докторска дисертация на тема „Външните финансови задължения на България и отражението им върху икономиката Ј между двете световни войни (1918-1939 г.)”. Постъпва като научен сътрудник в Института по
планиране към Държавния комитет по планиране през 1965 г. През 1968 г. започва работа в Икономическия институт на БАН, където остава до пенсионирането си през 2004 г. Докторска дисертация за придобиване на научната степен „доктор на икономическите науки” защитава през 1991 г. Тя е на тема „Икономическите възгледи на съвременния консерватизъм”. От 1992 г. е старши
научен сътрудник първа степен в Икономическия институт.
Творческият път на проф. Ат. Леонидов е неразривно свързан с Икономическия институт (днес Институт за икономически изследвания) на Българската академия на науките. Той е дългогодишен научен сътрудник към секция
„Международна икономика”1 и член на Научния съвет на Института. Броят на
неговите публикации надхвърля 100, в т.ч. десет монографии и участия в монографии, студии, близо 50 научни статии в реномирани национални и чуждестранни издания и др. Професор Леонидов ползва писмено и говоримо френски, английски и руски език, и писмено – немски език. Той има публикации на руски,
чешки, немски и английски език. Участник е в десетки конференции в страната
и чужбина, в част от които е пленарен докладчик.
Научното развитие на проф. Ат. Леонидов се отличава с последователност и целенасоченост. Неговите научни интереси са фокусирани върху проблеми на световното стопанство, икономическата теория и историята на икономическата мисъл, в които области от дълги години той се ползва с неоспоримо
признание и авторитет.
Ат. Леонидов е отличен познавач на световното стопанство, към изучаването на процесите в което съхранява своя интерес и до сега. Ориентацията на
научните изследвания на известния икономист в тази посока е свързана с две
научни специализации: през периода септ. 1969 г. – юли 1970 г. към Икономичес1

Това е днешното наименование на секцията. През годините тя е променяла своето име.
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ката комисия на ООН със седалище Женева (Швейцария), а през периода 1981
- 1983 г. специализира към Института по световна икономика и международни
отношения (ИМЭМО) в Москва. В периода до 1990 г. и след това той се занимава с анализи на икономиките на водещи страни в света – САЩ, Франция,
ФРГ. Фокусът на научния му интерес е върху моделите на развитие на изброените западни страни, върху ролята на пазара и на регулирането, върху текущото
състояние и проблеми на пазарните икономики. Към тази област на научни интереси могат да се отнесат публикациите „САЩ: вътрешноикономически проблеми” (1978 г.); „Държавномонополистическото програмиране (на примера на
Франция)” (1979 г.); „Теоретически и методологически аспекти на модела ФИФИ
– Франция” (1972 г.); „ФРГ: политика на конкуренция” (1996 г.); „Политиката на
макроикономическа стабилизация на ФРГ: еволюция и нови проблеми” (1997
г.); „Новата икономика”: модели на правителствена политика” (2003 г.) и др.2
Отличителна особеност на посочения кръг публикации е техният фокус върху
теоретичния анализ: авторът се стреми да осмисля протичащите процеси през
призмата на закономерностите и еволюцията на пазарната икономика.
Още в ранния период на своето творческо развитие и израстване проф. Ат.
Леонидов формира определена нагласа и предпочитание към занимания с Историята на икономическата мисъл (ИИМ), с историческата интерпретация на
теоретични проблеми, с основни школи и представители на теоретичната икономическа мисъл. Едни от най-ранните му публикации в тази тематична област са статията „Външна конкуренция и икономическо развитие: Теорията на
Р. Курбис за отворената икономика” (сп. Икономическа мисъл, бр. 10, 1972 г.),
публикацията „Буржоазната теория за международната икономическа интеграция” (глава от книга, 1981 г.) и статията „Неортодоксално кейнсианство” (сп.
МЭМО, бр. 4,1983 г.). Венец на научните му усилия в това направление и в
периода до 1990 г. е несъмнено монографията „Неоконсерватизмът и буржоазната политическа икономия”3 Книгата е посветена на разкриване на сложните и
противоречиви тенденции в еволюцията на икономическата мисъл на Запада в
условията на криза на реформизма и кейнсианството и на поврат към неоконсерватизъм. Авторът анализира същността и съдържанието на новите по онова
време разновидности на икономическия неоконсерватизъм (монетаризма, новата класическа школа, теорията на икономиката на предлагането, новите възгледи на представителите на Австрийската школа). Проявленията на възраждащия се неоконсерватизъм са разгледани на фона на сравнителен анализ с идеите на кейнсианците и в неразривна връзка с практиката на държавния регулативизъм, в частност във връзка с „рейгъномиката”4 в САЩ. Монографията „Нео2

3

4

Следва да се отбележи, че тук не е представен пълен списък на всички публикации на проф. Ат.
Леонидов по дадения научен проблем, а са посочени само някои избрани публикации за илюстрация. Такъв подход ще бъде приложен и в по-нататъшния анализ на научното творчество на Ат.
Леонидов в тази публикаци.
Вж.: Леонидов, Ат. Неоконсерватизмът и буржоазната политическа икономия. С., Изд. „Наука и
изкуство”, 1988, с. 179.
Под това име стана известна икономическата политика на президента Р. Рейгън.
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консерватизмът и буржоазната политическа икономия” на проф. Ат. Леонидов
представлява неоспорим принос към развитието на икономическата наука в
България. Книгата е написана с изключителна ерудиция и дълбочина. Впечатлява големият брой оригинални чужди източници, върху които е базирано изследването в посочената публикация. Във време, когато обществените науки в
България срещаха различен род ограничения, в т.ч. и по отношение достъпа си
до западната литература, книгата на проф. Леонидов дава пример за това, как
може и как следва да се прави едно сериозно и добросъвестно научно изследване. Монографията утвърждава Ат. Леонидов като всепризнат авторитет в
областта на икономическата теория и ИИМ.
След 1990 г. проф. Ат. Леонидов разширява научните си занимания в областта на Историята на икономическата мисъл. Следват негови публикации, посветени на А. Маршал, Й. Шумпетер и Дж. М. Кейнс.5 Той е един от научните
редактори на превода на известната книга на М. Блауг „Големите икономисти
след Кейнс” (1998 г.) на български език, която представлява ценно достояние за
българската читателска аудитория. Продължава да се занимава с теоретични
анализи по отделни проблеми от областта на ИИМ, за което представа дават
следните публикации: „Западни теоретични възгледи за платежния баланс и
валутните курсове” (1991 г.); „Немският неолиберализъм” (1995 г.); „Нови тенденции в Общата икономическа теория” (2006 г.) и др. Приносите на Ат. Леонидов към развитието на ИИМ в България са многобройни и всепризнати, а публикациите му в тази област са пример за задълбочен и оригинален поглед върху
проблемите, в който анализът на възгледите на определени известни икономисти или научни школи се съчетава с ясно изразени авторови оценки и изводи.
Трансформационните процеси в българската икономика след 1990 г. налагат своя отпечатък върху научните занимания на проф. Ат. Леонидов и наред с
трайния интерес към посочените по-горе две проблемни области: световното
стопанство и ИИМ, известният икономист насочва своето внимание към още
два съществени научни проблема: проблемите на прехода от плана към пазара
и на икономическия растеж.
Отличителна черта на изследванията на проф. Ат. Леонидов по проблемите на прехода от плана към пазара е тяхната теоретична ориентация. Показателни в това отношение са публикациите: “The Bulgarian Model of Transition to a
Market Economy: Stabilization and Structural Aspects” (1994 г.); „Към икономическа теория на трансформацията” (1999 г.) и „Трансформационният процес: основни аспекти и елементи” (1999 г.). В търсенето на ориентири за извършващите
се трансформационни процеси в българското общество, проф. Леонидов насочва своето внимание към германския модел на социално пазарно стопанство.
Редица негови публикации по това време помагат на научната мисъл на България и на дейците на икономическата политика да се запознаят по-задълбочено
5

Вж. следните публикации: „Алфред Маршал и съвременността” (1990); „Й. Шумпетер и възраждането на неговите идеи” (1993); „За нов прочит на Кейнс” (1991 г.); „Кейнс и кейнсианството”
(2010).
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с теорията и практиката на модела на германската икономика.6 Наред с това,
във фокуса на научния интерес на проф. Ат. Леонидов влизат също въпросите
на структурната адаптация на българската икономика, както във връзка с извършващият се преход от плана към пазара, така и по-късно във връзка с асоциирането на България към Европейския съюз (ключова тук е колективната
монография „Асоциирането на България към ЕС: структурна адаптация на националното стопанство” (1995 г.), в която Ат. Леонидов е един от авторите и
научен редактор на публикацията).
Много важно направление на научния интерес на проф. Леонидов, с което
са свързани най-новите му икономически изследвания, са проблемите на икономическия растеж. Интересът на учения към тази проблематика всъщност не е
нов – една от първите му публикации от 1976 г. е посветена на икономическия
растеж: „Политика на икономическия растеж в развитите капиталистически
страни – теория и практика”. След 1990 г. този интерес се задълбочава и днес
е централен фокус на научните занимания на проф. Леонидов. С това известният учен за пореден път демонстрира отличаващата го особеност да се занимава с най-актуалните и значими икономически проблеми – сега проблемите на
икономическия растеж са във фокуса на съвременната доминираща икономическа теория7 и на съвременната политика. Изследванията на проф. Ат. Леонидов по проблемите на растежа се отличават с всеобхватност: ученият се занимава с теорията, емпириката и политиката на растежа. Важно място в анализите му
на икономическия растеж заема теорията на растежа. Теоретичните обобщения
в научното творчество на проф. Леонидов относно присъствието на проблема
„икономически растеж” в историята на икономическата мисъл обхващат еволюцията на идеите от класическата политическа икономия до ендогенната теория
на растежа (вж. „Теорията на икономическия растеж от А. Смит до П. Роумър”,
2002 г., част 1 и 2). Акцентът в изучаването на теорията на растежа е определено
върху ендогенните теории. Ат. Леонидов е първият в българската икономическа
наука, който в поредица от статии представи задълбочено и компетентно ендогенната теория на растежа като едно от новите теоретични направления в тази
област.8 Разгледани са предпоставките за появата на едногенната теория на растежа, показани са нейните общи страни и различия, в сравнение с неокласическата (модела на Солоу) и неокейнсианската теории на растежа, аналитично е представен модела на П. Роумър, показани са различните изводи, които следват от
едногенната теория по отношение на икономическата политика.
6

7

8

Вж. тук публикациите: „Германският модел на социално пазарно стопанство: основни черти и
елементи” (1997); „Социалното пазарно стопанство: идейно-теоретични аспекти” (1997); „Социалната политика на ФРГ” (1998); „Модерната неолиберална мисъл в Германия за трансформационния
процес” (1999). Централно място в тази тематична област заема монографията на проф. Ат. Леонидов „Ордолиберализъм, социално пазарно стопанство, трансформация”. С., Изд. „ЛИК”, 2000.
Вж.: Младенова, З. Ренесансът на теорията на растежа. Сп. Икономика 21 (Economics 21), бр. 1,
2011.
Вж публикациите: „Ендогенната теория на растежа и основните икономически школи” (2006);
„Ендогенната теория на икономическия растеж”, част 1 и 2 (2006).
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В научното творчество на проф. Ат. Леонидов еволюцията на възгледите в
областта на теориите на растежа е неразривно свързана с емпириката на икономическия растеж. Той внимателно следи и анализира измененията в дългосрочните тенденции на развитие на пазарните икономики, както и факторите, които ги обуславят (публикации като „Икономическият растеж на промишлено
развитите страни: нови черти и дългосрочна динамика на макропоказателите”
(1993); „Нови тенденции в икономическия растеж на САЩ и ЕС: компаративен
анализ” (2004); „Информационна революция, глобализация и икономически растеж” (2001) и други). Интересът и задълбоченото познаване на икономическия
растеж представят проф. Ат. Леонидов като един от водещите макроикономисти в България в периода след 1990 г.
Ат. Леонидов е учен с богато научно творчество и неоспорими и многобройни приноси към българската наука. Той се ползва със заслужен авторитет.
През годините е получавал признания под различна форма за своята компетентност и научните си постижения. През периода 1995-1997 г. е Председател на
Научната комисия по икономическите въпроси към ВАК. През следващия период в течение на години е Председател на СНС по икономическа теория и
макроикономика при ВАК. Член е на редколегии на редица издания. Главен
редактор е на сп. „Икономическа мисъл” в периода 1993-1995 година.
През продуктивния си жизнен път проф. Леонидов участва и в подготовката на докторанти. Неговото влияние върху формирането на цяла плеяда млади
икономисти, които днес са вече утвърдени и известни български учени, е много
по-широко и се дължи на работата му в системата на ВАК, на тесните му връзки
с академичните среди, на дългогодишната му дейност в Икономическия институт на БАН – център за подготовка на квалифицирани кадри за българската
наука. Сега проф. Леонидов продължава тази си дейност като член на Съвета
на Центъра за икономически теории и стопански политики (създаден през 2012
г.) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Името на проф. Ат. Леонидов е добре познато в Икономически университет – Варна. През последните две десетилетия той е чест гост и активен участник в конференциите, организирани от ИУ. Неговите публикации се познават,
четат и цитират от академичния състав на университета. Особено тесни са
връзките на проф. Ат. Леонидов с кат. ОИТ. Известният икономист участва в
организирани от катедрата научни форуми и дискусии, изготвя рецензии по конкурси за хабилитация на членове на катедрата и други и се ползва с голям
авторитет.
В заключение, не бих могла да не споделя и личните си впечатления от
проф. Ат. Леонидов. Познавам го от дълги години. В течение на десет години
заедно с него бях член на СНС по икономическа теория и макроикономика към
ВАК (2001-2010 г.). Познавам добре неговите публикации, защото считам, че
той се отнася към онези икономисти, всяка публикация на които си заслужава
да бъде прочетена. Бил е мой рецензент в конкурси за хабилитация, за което
съм му дълбоко признателна. Водили сме много разговори по проблеми на на-
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уката, в които са ме впечатлявали неговата ерудиция, информираност, широта
на погледа и обективност. Голямото ми уважение към проф. Леонидов се дължи,
както на неговата компетентност и неоспорими приноси към науката, така и на
неговата етичност, колегиалност и добронамереност. Личното си познанство с
проф. Леонидов считам за голяма привилегия.
Бих си позволила накрая, от свое име и от името на целия академичен
състав на ИУ – Варна, да поздравя проф. Ат. Леонидов с 80-та годишнина и от
сърце да му пожелая още дълги години здраве и творческо дълголетие, за да
реализира проектите, върху които работи.

