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Монографията „Трансформационни процеси в областта на икономическата 

теория в България през периода 1990 – 2011 г. (поглед отвътре)“
1 

представлява 

първото по рода си научно изследване на реформата на полето на икономичес-

ката теория в България след 1990 г. Тя запълва една съществена празнина в бъл-

гарската икономическа наука, свързана с неизяснения начин на смяната на на-

учната парадигма в преподаването на икономическата теория и в академичната 

наука. Като един от най-активните и най-креативни участници в този процес 

авторът си поставя сложната и мащабна задача да представи една цялостна и 

реалистична картина на промяната в икономическата теория в нейната много-

измерност и многоаспектност. С присъщата си ерудиция и интелект и в резул-

тат на многогодишните си творчески търсения тя извършва задълбочен анализ 

на реформата на икономическата теория във висшите училища у нас и на ней-

ните проекции върху съвременното ѝ развитие. Това е погледът на универси-

тетски преподавател и учен, който познава еднакво добре старата и новата па-

радигма, на изследовател със сериозен международен опит, на управленец на 

различни академични равнища, на колега, който е съпреживял трансформаци-

онните процеси в науката  и е превърнал осъществяването и изясняването им в 

своя академична кауза. 
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В монографията се прави обстоен, аргументиран и убедителен анализ на 

своеобразната смяна на парадигмата в преподаването и в икономическата наука в 

България, идентифицират се нейните силни страни и недостатъци и се характери-

зира състоянието и проблемите пред съвременната икономическа теория в стра-

ната. Въпреки че фокусът в нея е върху периода до 2011 г., тя има безспорна ак-

туалност и в настоящия момент, защото поставя на дневен ред много нерешени 

проблеми, свързани с осмислянето на начина, по който осъществихме раздялата с 

миналото, с пътя, по който наложихме икономикса в обучението, и с широтата и 

теоретичната насоченост, в които разгърнахме научните си търсения. 

Книгата се състои от увод, три глави и заключение и е в общ обем от 192 

страници. Към нея има включени три приложения. Списъкът с използваната ли-

тература включва 178 заглавия. Трудът може да бъде разделен условно на две 

части: в първата (глави 1 и 2) се съдържат авторовите анализи и оценки по проб-

лемите на реформата на полето на икономическата теория в България след 1990 

година. Във втората част (глава 3) са представени резултатите от анкетно проуч-

ване, осъществено от автора с икономисти-теоретици от водещи университети в 

България. Тази част допълва предходния анализ и позволява да се състави по-

пълна картина за трансформационните процеси на полето на икономическата 

теория през първите две десетилетия след 1990 г. и за техните резултати. 

Въпреки важността на анкетното проучване, веднага следва да се отбеле-

жи, че основното в публикацията са авторовите анализи и оценки на реформата 

на полето на икономическата теория в България в периода 1990 – 2011 г. Те са 

базирани на наблюденията на З. Младенова като университетски преподавател 

и изследовател и като непосредствен участник в описаните процеси и се съдър-

жат в първите две глави. Анализите и оценките на автора относно реформата на 

полето на икономическата теория в България през изследвания период могат да 

се характеризират накратко с няколко думи: обективни, задълбочени, открове-

ни, критични. Зоя Младенова е учен, който отдавна е доказал своята научна 

безпристрастност и обективност. Констатациите и изводите, до които достига 

дори и тогава, когато са силно критични, са солидно аргументирани и обосно-

вани и авторът на този отзив напълно ги споделя. 

Глава 1 е посветена на започналата след 1990 г. реформа в областта на 

икономическата теория в нашата страна, получила наименованието „смяна на 

парадигмата“. Ето защо първият въпрос, към който се обръща авторът е как се 

вписва извършената у нас смяна на парадигмата във философската концепция 

на Т. Кун за парадигмите в науката. Извършеното от автора сравнение с идеите 

на Т. Кун разкрива, че осъществената у нас „смяна на парадигмата“ има твърде 



И. Якимова.  

Ценно изследване върху развитието на икономическата теория в България след 1990 година 

387 

специфичен характер (З. Младенова откроява 4 специфични черти), поради кое-

то и авторът отстоява разбирането, че „смяната на парадигмата“ на полето на 

икономическата теория в България следва да се обозначава по посочения начин 

– да се слага в кавички. 

В глава първа авторът разглежда последователно промените, осъществени 

в областта на икономическата теория 1) в процеса на преподаване и 2) в акаде-

мичната наука. Като отбелязва, че „смяната на парадигмата“ у нас започна от 

преподаването и се изрази в замяната на марксистката политическа икономия от 

теорията на пазарната икономика (икономикс), авторът акцентира върху някол-

ко ключови  момента: 

Първо, изваждането на марксистката политическа икономия от учебния 

процес и замяната ѝ с неокласическия икономикс бе обусловена от смяната на 

социално-икономическата система и в този смисъл нямаше алтернатива. 

Второ, „смяната на парадигмата“ на полето на преподаване на икономи-

ческа теория е част от реформата на висшето икономическо образование в Бъл-

гария след 1990 г. и следва да се разглежда в такъв контекст. 

Трето, посочената „смяна на парадигмата“ в преподаването бе осъществе-

на повсеместно, решително и радикално от всички центрове на висшето иконо-

мическо образование у нас още през първите години след 1990 г., което свиде-

телства, че колегията като цяло осъзнава необходимостта от подобна промяна. 

Четвърто, ако отстраняването на политическата икономия като учебна 

дисциплина от учебните планове се прояви като единичен акт, то това не се 

отнася до въвеждането на икономикс като нова учебна дисциплина. Последното 

изискваше да се усвоява ново учебно съдържание, да се разработят  и напишат 

новите учебници, да се усвояват нови методи за провеждане на лекции и семи-

нарни занятия, за провеждане на изпити и т.н. Поради това процесът на „смяна 

на парадигмата“ в преподаването се разгърна във времето и, според оценката на 

автора, обхвана цялото първо десетилетие след началото на прехода от плана 

към пазара в България. 

Параграф 1 на глава първа на монографията е посветен тъкмо на този про-

дължителен и нелек процес на трансформация в преподаването на икономичес-

ка теория във ВУ на нашата страна. Авторът детайлно анализира неговия харак-

тер и предпоставки, като фокусът е върху формирането на най-важния фактор 

на промяната – човешки ресурс с необходимото качество. Като посочва разно-

образните форми за приобщаване на университетските преподаватели към но-

вата парадигма (организирани обучения в страната и чужбина, научни специа-

лизации, участия в международни изследователски проекти и др.), авторът сти-
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га до категоричния извод, че основна роля е изиграла самоподготовката. В мо-

нографията той пише: „На практика се съчетаха два процеса: учейки се да пре-

подават икономикс, университетските преподаватели по икономическа теория в 

същото време учеха себе си на икономикс. На повърхността видимо стана само 

първото – въведените нови учебни дисциплини и написаните нови учебници, 

докато второто – самообучението и самоподготовката, което стои в основата на 

способността да се преподава икономикс, до голяма степен остана скрито. Но 

видимото е като върха на айсберга, който показва само една част (може би нез-

начителната) от планината от истинските усилия за адаптация на икономистите-

теоретици към новите условия за развитие на икономиката и обществото след 

1990 г. Реформата в областта на икономическата теория погълна огромни ре-

сурси във формата на лични усилия, време и упорита работа, тя обрече поколе-

ния икономисти-теоретици на изключително напрежение в непосредстваната им 

дейност в течение на години в един процес на самоадаптация на индивидите, 

останал, за съжаление, изцяло игнориран и незабелязан“ (с. 16). 

В параграф 2 на глава 1 авторът насочва вниманието към трансформацион-

ните процеси в областта на икономическата теория, разбирана като научна об-

ласт. Още в началото той посочва, че след 1990 г. се създават принципно нови 

условия за развитието на икономическите науки в България – открива се достъп 

до нови знания и идеи, премахват се съществувалите дотогава идейни, теоре-

тични и идеологически бариери, слага се край на противопоставянето. Рефор-

мата в областта на преподаването на икономическа теория в страната и въвеж-

дането на икономикса в процеса на обучение  обаче, според автора, предопре-

дели това, което се случи на полето на науката: придаде едностранчивост на 

приобщаването на българската наука към световната. След процесът на препо-

даване, неокласическата теория започна постепенно да навлиза и в икономичес-

ките изследвания и към края на периода тя се очертава като доминиращата в 

науката научна парадигма. Но по този повод коментарът на автора е следният: 

„Ако реформата на полето на икономическата теория във висшето икономичес-

ко образование нямаше алтернатива, доколкото икономиксът стои в основата на 

модерното образование в условията на пазарна икономика, то същото не важи 

за полето на науката. Тук изборът на неокласическата парадигма съвсем не е 

единствената възможност“ (с. 28). 

В тази част Зоя Младенова подробно анализира навлизането на новата па-

радигма (неокласическата теория) в научните изследвания в страната. Тук тя с 

основание акцентира върху дълбочината на промяната. За да бъде разбрана тя, 

според автора, е необходимо преди всичко да се отчита значението на два фак-
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тора: неподготвеността на кадрите и отношението между двете парадигми: ста-

рата и новата. Макар че отстоява разбирането, че „смяната на парадигмата“ в 

бившите социалистически страни е много специфична и не следва да се разбира 

като „научна революция“ на полето на световната икономическа теория, в съ-

щото време авторът посочва, че от гледна точка отношението между двете па-

радигми тя е наистина „революция“ – качествен скок, рязка промяна, преход от 

една теоретико-методологична система към друга, от един светоглед към друг. 

Сам авторът посочва: „Смяната на парадигмата“ отхвърли онова, което дотога-

ва бе възхвалявано и възвеличавано, и го замени с онова, което по-рано бе кри-

тикувано и отхвърляно като ненаучно. Макар и в „микро“ мащаб – в границите 

на определен регион на света
2
, този преход в истинския смисъл на думата изис-

кваше да се извърши „революция“ в науката и в съзнанието на специалистите“ 

(с. 24). 

Това е причината, поради която преходът към новата парадигма в науката е 

много по-продължителен и труден. От една страна, както пише авторът, рефор-

мата във висшето икономическо образование позволи на икономистите-

теоретици да се приобщят към учебната дисциплина „Икономикс“, но не и към 

науката „Икономикс”. За постигането на последното според автора са необхо-

дими „много допълнителни и самостоятелни усилия“. Заниманията с науката 

икономикс изправят университетските преподаватели пред много по-високи 

изисквания в сравнение с тези, необходими за преподаването на въвеждащите 

курсове по микроикономика и макроикономика. От друга страна, следва да се 

има предвид, че всяка парадигма на икономическата теория е много повече от 

систематизирано знание, тя е система от възгледи, убеждения, мироглед. „Смя-

ната на парадигмата“ в науката следователно предполага не само овладяване на 

знанието, но и дълбока промяна в начина на мислене на специалистите, цялост-

на преориентация на възгледите. Поради това, както отбелязва авторът, проце-

сът е не само по-бавен, но и много сложен, многопластов и далеч не безболез-

нен.  

Като част от проблема за трансформационните процеси на полето на нау-

ката „Икономическа теория“ във ВУ на България авторът отделя по-нататък 

самостоятелно място на два ключови въпроса: 1) как бе извършена раздялата 

със старата парадигма и 2) какво място зае изследването на преходната иконо-

мика през първите две десетилетия след 1990 г.? 

По отношение раздялата с марксизма позицията на автора е категорична: 

марксизмът в България не бе подложен на критична преоценка и преосмисляне, 

а бе отминат с мълчание. Но според изразената от автора позиция, това не е 
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начинът, чрез който науката се разделя с миналото си. З. Младенова счита на-

чинът на раздяла с миналото в областта на икономическата теория като една от 

слабостите на реформата в дадената област след 1990 г. Професор Младенова е 

отличен познавач на икономическата теория и на историята на икономическата 

мисъл. Поради това тя с основание отбелязва, че от гледна точка на световната 

наука марксизмът не е просто „старата парадигма“. В съвременните условия 

марксизмът продължава да е едно от влиятелните течения в обществените нау-

ки в света.  Поради това обричането на марксистката теория на мълчание през 

периода непосредствено след 1990 г. се отразява неблагоприятно не само върху 

развитието на икономическата наука в България в онзи момент, но и върху раз-

витието ѝ в перспектива. 

Що се отнася до теоретичните научни изследвания върху преходната ико-

номика, то анализът на автора на монографията стига до извода, че прекомерно-

то ангажиране с реформата в преподаването на икономическа теория не позволи 

на университетските преподаватели да се включат активно в изучаването на 

преходната икономика, особено през първото десетилетие след началото на 

пазарната трансформация. Показателен е фактът, че така необходимата за обу-

чението на студентите дисциплина „Теория на преходната икономика“ бе въве-

дена само в няколко български университета и то по изключение. В областта на 

теоретичните изследвания на Прехода се налага неокласическият подход, макар 

че има опити и за търсене на теоретични алтернативи за изследване на сложни-

те трансформационни процеси от плана към пазара. В това отношение посоче-

ното по-горе се очертава като национална особеност на прехода на полето на 

икономическата теория в България, което силно я отличава от ситуацията в дру-

ги пост-социалистически страни, в които бе отделено много по-голямо внима-

ние на изследванията на Прехода, в т.ч. и с приложението на различни теоре-

тични подходи.  

Обобщаващият резултат от анализа на реформата на полето на икономи-

ческата теория през първите две десетилетия след началото на прехода към де-

мокрация и пазарна икономика се свежда до няколко основни пункта: направе-

ната реформа в преподаването на икономическа теория в България е окончател-

на и безвъзвратна, а преподаването на икономикс е на добро равнище. След 

преподаването и науката по-бавно и постепенно преминава на принципите на 

неокласическата теория. Има опити за въвеждането на хетеродоксални идеи, но 

те са единични и по-скоро изключение. В крайна сметка и в преподаването, и в 

науката, а чрез чуждите съветници – и в икономическата политика на страната, 

се установи господстващото положение на неокласическата парадигма.  
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Глава втора е посветена на някои сравнително нови процеси, които според 

автора се наблюдават през последните години на изучавания от него период и 

които свидетелстват за раздвижване на полето на икономическата теория в Бъл-

гария. Авторът е разгледал подробно следните заслужаващи внимание и харак-

терни за края на изследвания период процеси и явления:  напредва овладяването 

на икономикса отвъд равнището на знания, необходими за преподаването му; 

наблюдават се наченки на критично отношение към икономикса; появяват се 

признаци на внимание към К. Маркс; възражда се интересът към политическата 

икономия в България; разширява се използването на институционалната (нео-

институционалната теория) и в преподаването, и в науката; в тематично отно-

шение на преден план излизат проблемите на пълноправното членство на стра-

ната ни в ЕС (след присъединяването ни през 2007 г.). Във връзка с последното 

в монографията се съдържат интересни разсъждения на автора, според който 

присъединяването на България към ЕС не следва да се счита за края на прехода 

от плана към пазара. А това означава, че текущите проблеми на българската 

икономика не следва да се интерпретират единствено през призмата на членст-

вото в ЕС. Според З. Младенова, след 2007 г. българската икономика се изправя 

пред двойно предизвикателство: на пълноправното членство в ЕС и на продъл-

жаващата пазарна трансформация. Тази позиция на З. Младенова е изразена 

още в доклад от 2008 г. и в статия, публикувана през 2012 г. в западно списание, 

индексирано в Scopus. Доколкото е известно на рецензента, проф. Младенова е 

един от малкото в професията учени, който публично и експлицитно е изразил 

мнението си по въпроса за края на Прехода. А както отбелязва в монографията 

самият автор, въпросът е много важен защото от това как ще се идентифицират 

състоянието и проблемите, пред които се изправя икономиката в даден момент, 

зависи какви цели и задачи ще се формулират пред икономическата политика, 

зависи дали тя ще бъде адекватна или не. В заключението на глава трета авто-

рът дава оценка на очертаните по-горе нови процеси и явления. Според него, 

интересът към Маркс или към политическата икономия в България не следва да 

се надценява. Проникването на институционалните идеи, особено в науката, 

следва да се оценява положително и е перспективно. Но доминиращата позиция 

на неокласиката не само в преподаването, но и в науката, ще се запази.  

В глава 3 авторът дава думата на колегията на икономистите-теоретици по 

всички засегнати по-рано въпроси. Тя съдържа резултатите от анкетно проучва-

не, осъществено в катедрите по икономическа теория в 10 водещи университета 

на България. Подобно анкетно проучване се провежда за първи път у нас. Авто-

рът обосновава решението си да осъществи емпиричното изследване по следния 
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начин: „ ...всяко изследване, ориентирано към оценката в науката, но базирано 

върху собствения опит на даден учен крие определени рискове. Те са предста-

вени добре от Св. Колева, която пише: „Именно защото самите ние „сме въвле-

чени и вплетени в отношенията, които се опитваме да разплетем“, всеки опит за 

саморефлексия носи белезите на собствения ни научен и социален опит, на 

преживяното вчера и днес, т.е. на ограниченията на собствената ни позиция, 

обусловена социологически в прекия смисъл на думата“. За да излезе извън 

рамките на посоченото ограничение, авторът търси мнението на специалистите 

по икономическа теория в България. Използваната за целта анкетна карта се 

състои от 40 въпроса, които са обособени в две групи: А и В. Анкетното проуч-

ване си поставя две основни цели: първо, да очертае профила и компетентнос-

тите на академичния състав, извършил промяната на полето на икономическата 

теория в България през първите двадесет години след началото на демократич-

ните промени, и второ – да разкрие оценките на колегията на икономистите-

теоретици за настъпилите изменения и техните резултати. Данните от анкетното 

проучване са прецизно обработени и детайлно анализирани в глава 3, като допъл-

ват анализа на автора в предходните две глави и позволяват да се формира по-

цялостна представа за процесите, протекли през периода 1990 – 2011 г. В заклю-

чението на глава 3 авторът прави сравнение между изразените от него позиции и 

преобладаващите оценки на колегията като цяло. Сравнението показва, че по 

много от повдигнатите въпроси е налице сходство в позициите, но има и такива 

въпроси, по които мнението на автора се отличава от това на колегията. 

Монографията завършва със заключение, в което авторът отбелязва, че се е 

стремил към балансирана оценка на процесите и резултатите, така че да подчер-

тае постиженията, без обаче да премълчава слабостите на реформата на полето 

на икономическата теория в нашата страна. Според него справедлива оценка на 

случилото се в България в изследвана област може да бъде дадена през призма-

та на релацията „продължителност“ – „прекъсваемост“ („континуитет – дискон-

тинуитет“). 

Приносите в монографията са многобройни. Трудът на З. Младенова е във 

висша степен новаторски. Независимо дали засяга големи или малки въпроси, 

тя винаги изразява ясно собствената си позиция, катоя аргументира солидно. В 

монографията са изследвани множество процеси, но като учен З. Младенова 

търси да изясни на първо място техните изходни условия, предпоставки, бла-

гоприятни и задържащи фактори, движещи сили и т.н., т.е. търси да обясни 

процесите. Да намери отговор за наистина специфичния начин, по който проте-

че реформата на полето на икономическата теория в България.  
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В заключение бих искала да отбележа още един важен аспект на рецензи-

рания труд – той позволява да се открои фигурата на автора като участник в 

трансформационните процеси в областта на икономическата теория в България 

след 1990 г. Зоя Младенова е не просто участник, а активен участник в рефор-

мата в областта на икономическата теория. Това се доказва не само от моногра-

фията, но и от приложения в края списък на нейни публикации по проблеми на 

реформата (Приложение 1), който наброява 27 заглавия и свидетелства, че авто-

рът е активен участник във всички стъпки на промяната и адаптирането на ико-

номическата теория към новите изисквания. Той следи и анализира процесите 

от самото им начало, разкрива нерешени проблеми, заема активна позиция 

спрямо тях и се стреми да помогне за тяхното разрешаване. Но присъствието на 

З. Младенова в трансформационните процеси е много повече от това. Фигурата 

на проф. Младенова се откроява сред общия поток на ангажираните с реформа-

та на полето на икономическата теория в България. Доказателствата са в моног-

рафията и те са многобройни. З. Младенова е не само един от малцината, въве-

ли учебната дисциплина „Теория на прехода“, но пише и убеждава в необходи-

мостта да се въведе подобна дисциплина във всички университети в страната. 

Тя е една от първите, който поставя въпроса за политическата икономия в стра-

ната. На определен етап осъзнава, че икономиксът в България се познава като 

учебна дисциплина, но не и като наука (с нейната история, методология, съвре-

менно развитие), което я подтиква да направи едно голямо изследване и да пуб-

ликува мащабния труд „Неокласическата теория в края на ХХ – началото на 

XXI век: постижения, проблеми, перспективи“
3
. Единствената е, която пише за 

докторантурата по политическа икономия (това наименование на нашата научна 

специалност се запази) в новите условия и че тя е ключът към бъдещето на ико-

номическата теория в България. Всичко това представя по безспорен начин една 

открояваща се фигура в трансформационните процеси на полето на икономи-

ческата теория в България със свое собствено и забележимо присъствие. 

През м. май 2019 г. проф. З. Младенова заслужено получи престижната 

награда „Варна“ за приноси към науката и висшето образование и във връзка с 

публикуването на труда „Трансформационни процеси в областта на икономи-

ческата теория в България през периода 1990 – 2011 г. (поглед отвътре)“. Ней-

ната монография обогатява българската икономическа наука и е ценно достоя-

ние за всеки, който проявява интерес към прехода от плана към пазара в Бълга-

рия и към неговите проекции в областта на висшето образование и науката. 
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