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ви кани на среща-дискусия на тема: 
  

„УРОЦИТЕ НА ФРИДРИХ ФОН ХАЙЕК”  
 

Лектор – Алекс Токарев, професор по икономика в Кингс Колидж, Ню Йорк 
 

Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3 
Кога? – На 22 юни (сряда) 2011, в 18.00 часа 

 

Алекс Токарев (Александър Д. Токарев) завършва 
Химикотехнологичния и металургичен университет в София със 
специалности химично инженерство и индустриален мениджмънт. 
Докторантурата му по икономика е от Университета на Южен Илинойс в 
Карбондейл.  

Александър Токарев израства в България като марксист и атеист. След 
промените в Източна Европа от края на 80-те години на XX век, 
олицетворени в падането на Берлинската стена, Алекс се обръща към 
Библията и приема кредото на Нобеловия лауреат по икономика Милтън 
Фридман, синтезирано в книгата му „Свобода на избора” (1980), написана 

по мотиви на 10-серийния телевизионен филм със същото заглавие, излъчен през 1980 г.  

Алекс Токарев е православен християнин, защитаващ принципите на свободната икономика. 
Автор е на много изследвания в областта на предприемачеството, институционалната 
структура, религията и икономическото развитие и печели стипендии от два университета и 
четири изследователски института. Неговите изследвания, посветени на ролята на църквата 
в еволюцията на западното общество и нейното въздействие върху поведението на 
предприемачите, са представени на над двадесет различни форума в САЩ. 

Някои от неговите публикации: "Preconditions for English Modernization," Social Science 
Research Network, 2009; ; "Revenue and Regulation: Lessons for E.U. Leaders from the Roman 
Empire to the Modern Era," Social Science Research Network, 2007 (with Art Carden); "Religion 
and Trade," in History of World Trade Since 1450, 2005. (with G. Lemke).  

 

Алекс преподава икономика и обича професията си. Студентите за своя преподавател: 

„An amazing professor! Passionate about what he teaches, wants students WANT to come to 
class, doesn't MAKE them come. Cares about his students who care about economics-you are not 
just another number and letter! I learned so much from this class.” 

„BEST PROFESSOR EVER!!!!!!!!!!!!! HE SHARES HIS LOVE OF FREEDOM AND THE FREE MARKET. 
He came from ex-communist Bulgaria and gave a really awesome perspective on the free market. 
I miss him. I think he's a professor at New York University now. By the way, he's truly idolizes 
Milton Friedman...” 

Независимо, че се е установил със семейството си в САЩ, Алекс продължава да бъде 
страстен привърженик на ФК „Левски”. 

Във връзка с предстоящата лекция Алекс Токарев заявява: „Възнамерявам да представя 
някои от идеите на книгата на Фридрих фон Хайек „Пътят към робството“, тъй като идеите на 
този шампион на икономическата свобода направиха живота на милиарди хора по-добър.” 
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Фридрих Август фон Хайек (1899-1992) е австрийски икономист и 
политически философ, известен със своята защита на либералната 
демокрация и свободния пазар срещу разпространението на социализма и 
колективизма в средата на ХХ век. Хайек е един от най-влиятелните 
преподаватели във Виенския университет и има значителен принос в 
областта на правото и когнитивната наука. 
През 1974 г. Фридрих Хайек получава Нобеловата награда за икономика 
заедно със своя идеологически противник Гунар Мюрдал. През 1991 г. е 
награден от президента Джордж Буш с Президентския орден на свободата - 
едно от двете най-високи отличия на САЩ. 
 

Хайек е един от инициаторите за създаването на обществото „Мон Пелерин” (1947). Това е 
група от класически либерали, които се опитват да се противопоставят в много области на 
това, което за тях е „социалистическо“. Дълги години техните усилия остават в 
„интелектуалните покрайнини“, но от 70-те години те получават все по-голямо внимание. 

 

 

”.  

 

(Фридрих фон Хайек (крайният, в ляво) е първият президент 
на обществото „Мон Пелерин  Джордж Стиглер остроумно 
отбелязва, чe обществото спокойно би могло да се нарича 
“Приятелите на Хайек.“ Хайек е един от най-влиятелните и 
интересни мислители на ХХ век. Най-известната му книга е 
„Пътят към робството” – полемика с идеите на социализма.) 
 
 

 
Фридрих фон Хайек е бил преподавател в Лондонското училище за икономически и 
политически науки, в Чикагския и Фрайбургския университети. В негова чест група студенти 
от Лондонското училище основават през 1996 г. „Общество Хайек”. 
 

 

„Тази книга е истинска класика: основно четиво за всеки, който сериозно се 
интересува от политика в най-широкия и в най-тесния смисъл на думата; 
книга, чието основно послание е и вечно, и приложимо към широк кръг 
конкретни ситуации.” – Милтън Фридман, Нобелов лауреат по икономика 
 
 

 
Местата са ограничени. Моля да потвърдите присъствието си до 21 юни 2011 г. (вторник), на e-mail: 

binka@ime.bg 
 
 

Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа 
асоциация и се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България. 
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