СТАНОВИЩЕ
За дисертационния труд на Кшищоф Прендецки „Неолиберализъм и
трансформация на системата в Полша“,
докторант в ДП „Политология“, ВСУ „Черноризец Храбър“,
за придобиване на научната степен
„Доктор на науките“ в ПН 3.3 „Политически науки“
Актуалност и съдържание на дисертационния труд
Процедурата е започнала в Катедра „Администрация, управление и
политически

науки“

на

Факултет

„Международна

икономика

и

администрация“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ като са спазени всички
изисквания на ЗРАСРБ.
Кандидатът за придобиване на научната степен „доктор на науките“
Кшищоф Прендецки в ПН 3.3 „Политически науки“ е предложил внушителен
списък от публикации по темата – общо 25 авторски и в съавторство. Сред
тях има работи по социология, политическа икономия и политологични
изследвания. Това е достатъчно свидетелство за неговата ангажираност с
изследваните проблеми. Постиженията в представения дисертационен труд
могат да бъдат определени като разкриване в нова светлина на предимствата
на познати научни теории чрез прилагането им за обяснение на обществени
явления и процеси. В неговата дисертация става дума за неолиберализма в
либертарианската му версия и полския преход към демокрация и пазарна
икономика.
Познавам полската политика от повече от 20 години, при всяко ходене
Полша, което е почти ежегодно, чета десния “Wprost” като мога да добавя, че
през социалните мрежи съм в течение и на всички актуални коментари на
водещи либертарианци като полския евродепутат Янош Корвин-Мике и Рон
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Пол в САЩ. Винаги съм смятал, че в основата си полския преход е воден от
неолиберални принципи и лозунги и сред неговите архитекти не виждам
съществени различия между Лешек Балцерович, Лешек Милер или Гжегош
Колодко, т.е. между леви и десни. Породените от тези реформи процеси на
задълбочаване на социалните дистанции доведоха на власт и популисткото
управление на „Право и справедливост“. Същевременно Полша продължава
да бъде може би единственият в Източна Европа успешен пример за
икономическа трансформация и ръст. Затова интерес предизвика опитът на
дисертанта да защити тезата, че преходът би бил далеч по-ефективен с помалко държавна намеса и освобождаване на частната инициатива.
Дисертацията е добре организирана и структурирана като се състои от
367 страници и съдържа въведение, четири раздела, заключение с изводи на
изследването и списък с използваната литература. Разделите са разделении
на подраздели, а след всеки раздел има конкретни изводи. Списъкът с
използваните източници състои от 388 заглавия и 84 интернет източници.
Библиографията издава огромната осведоменост на автора на дисертацията
особено в сферата на политологичните изследвания и традции.
Авторефератът изразява много добре основното съдържание на
дисертационния труд, но съдържа недостатъци в оформлението.

Научни приноси в дисертационния труд
Като изхождам от сравнението с други книги от полски автори върху
постиженията на полския преход (напр. книгата на Юстина Миклашевска
„Filozofia a ekonomia. W kregu teorii publicznego wyboru“ (2001)) мога да
направя заключението, че Кшищоф Прендецки развива оригинални възгледи
и аргументи в защита на своите тези, които насочват към нови виждания за
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събития

и

проблеми

в

развитието

на

посткомунистическа

Полша.

Споменатата авторка се опитва да осмисли прехода от позициите на един
модернизиран либерален възглед в традицията на Ролс и Бюкенън, докато
дисертантът следва критична позиция срещу държавно регулираната
социална промяна от гледна точка на либертарианството.
Той съзнателно поставя като основен акцент формулирането на
предмета на дисертационното изследване в разглеждането на въпроса за
икономическата свобода и свободата на предприемачеството, включително и
в Полша. Съпътстваща цел е определянето на спецификата на сегашната
социално-икономическа система в тази страна. В изводите си той не отрича,
че преходът към икономика, опираща се на свободни пазарни решения е
станал, а се обвързва единствено с твърдението, че измененията биха били
по-ефективни, ако се придържаха към либертарианските решения и с порадикалното заключение, че в днешна Полша на Ярослав Качински и отец
Ридзик има по-малко икономическа свобода, отколкото в PRL (ПНР).
Първото новаторско научно постижение е обосноваването на тезата, че
прилагането на неолибералните модели на преход в Полша е било
половинчато или, че те не са адаптирани към актуалните социалноикономически реалности. Това не е станало по отношение на ограниченията
за

предприемаческата

намаляването

на

дейност,

размера

на

зачитане
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комерсиализирането на публичните услуги и дерегулацията на пазарите.
Тезата е доста дискусионна, но може да бъде оправдана особено в светлината
на обстоятелството, че Полша бе управлявана достатъчно дълго от леви
правителства, при това с участието на земеделците.
Добре аргументирано е и друго научно постижение на Прендецки –
тезата, че недостатъчното следване на неолибералните модели на развитие е
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довело до провал на системата за социални грижи и по-специално на
усилията на частните институции да осигуряват социална защита, за което не
е създадена подходяща данъчна система. По същата линия идва и провала на
неолибералните реформи по отношение трансформацията на образователната
система. Повечето родители не могат да плащат едновременно на държавни и
частни институции, затова либертарианците предлагат специален ваучер за
образование, който да може да се използва според желание и необходимост.
От либертариански позиции Прендецки се противопоставя и на
фискалната политика на държавата. В тази посока той защитава тезата за
намаляване на данъка върху доходите и следване на примера на
неолибералните реформи в Хонконг, Великобритания на Тачър, Чили.
Убеден е, че програмите за подкрепа на бизнеса учат неговите представители
да търсят привилегии и субсидии. Хората не са били подготвени за бързата
промяна чрез шокова терапия и продължават да очакват всичко от държавата,
която доминира в редица сфери. Тук може би е мястото на отчетем
справедливостта на мисълта на Лешек Балцерович, че в началото на
промяната поляците са мечтаели за социализъм на работа и капитализъм в
магазините.
Прендецки аргументира убедително и потвърждаването на втората
важна хипотеза на неговото изследване – че промените биха били поефективни, ако вървят в посока на отваряне на възможностите за „свободни“
решения в сферата на икономиката и намаляване на ограниченията.
Склонен съм да отчета като научно постижение и обоснованата от
автора теза, че победата на неолиберализма в прехода в Полша и Източна
Европа не може да се счита за окончателна и той трябва да отиде в „склада на
историята“. Изходът се вижда в либертарианското му преразглеждане чрез
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една апология на неограничавания свободен пазар. Прендецки сполучливо е
намерил и авторите, на които да се позове в аргументиране на своите тези.
Сред забележките към представената работа ще отчета недостатъци
при превода на български език, пропусната редакторска намеса на носител на
българския език и някои повторения в автореферата, които би могло да бъдат
избегнати.
Бих задал въпроси на автора как би препоръчал да се избегне една
социална катастрофа и дори бунт при евентуалното реализиране на всички
либертариански препоръки в Полша – със затварянето на мините като
неефективни, лишаването на селските стопани от подкрепа, приватизацията
на социалната помощ, образованието и здравеопазването, което ще остави
огромен процент хора без защита и жизнени перспективи. Иначе споделената
от него социално-икономическа и политическа мечта за повече свобода
изглежда симпатично и е развита в едно изследване, което прави
положително впечатление със своята ерудиция и емоционална ангажираност.
Заключение
Разгледаните убедителни достойнства на дисертационния труд,
направените приноси в развитието на нашите знания за полския преход, дори
в контекста на полските изследвания, и за взаимовръзката между политика и
икономика, са достатъчни, за да мотивират положителното ми отношение
към постигнатото и готовността ми да гласувам за присъждането на Кшищов
Прендецки на научната степен „доктор на науките“ в ПН 3.3 „Политически
науки“.
09.03.2019 г.
ПОДПИС:
(проф.д.н. Вихрен Янакиев Бузов,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
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