ОТЗИВИ

ЗАДЪЛБОЧЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
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Наскоро излезе от печат новата книга на доц. д-р Георги Матеев, в която
направените оценки, анализи и изводи са основани на опита и практиката на
страните с развита пазарна икономика и с най-богат опит в областта на развитието на съвременните пазарни отношения. В структурно отношение тя съдържа 3 части,15 глави, заключение и резюме. В библиографията са включени над
200 публикации на реномирани български и чуждестранни автори, както и солидни статистически източници.
Изследването е фокусирано върху създаването на практично работещ
механизъм за регулиране на икономиката при съвременните пазарни условия.
Първата и втората част служат за предпоставки на посоченият механизъм.
За комплексния характер и съвременното равнище на разглежданите
проблеми на сегашната пазарна икономика свидетелстват основни икономически понятия, използвани в монографията, като: „стоково производство“, „промени в социалната стратификация“, „развитие на демокрацията“, „конкуренция и
иновации“, „структура на пазарната икономика“ и др.
Монографията има актуален характер, тъй като разглежда основни
аспекти на съвременната пазарна икономика – системните проблеми на нейното развитие, саморегулативните и управленско-регулативните възможности за
тяхното ефикасно решаване.
Третирането на проблемите като постановка, подходи и методи за решаване е направено в рамките на „пост-фактум” резултатите от предходното развитие на икономиката. Затова предлаганите решения носят реактивен, а не
проактивен характер. Разбира се, трябва изрично да се подчертае, че както в
науката, така и в стопанската практика силно доминира „пост-фактум” подходът.
Поради това почти напълно са подценени методологическите и методическите
възможности на системно-структурния подход, които са в рамките на динамичната теория на сложните саморегулиращи се открити системи. По-конкретно
става въпрос за мултипликативните ефекти при балансирането на устойчив икономически растеж. За тези възможности се пише спорадично, представени като
„пазарен автоматизъм”.
Монографията представлява комплексно научно изследване. Като логика
и стил на изложение тя заслужава висока оценка по отношение на съдържателната свързаност както на трите части, така и на отделните главите и на техните
параграфи.
Книгата заслужава вниманието на широк кръг читатели, тъй като разглежда в обобщен теоретичен и практико-приложен аспект основни проблеми на
съвременната пазарна икономика.
Проф. д-р ик. н. Асен Ковачев
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