
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий 

В тази рубрика ви представяме подбрани есета от професор Дуайт Лий, публикувани като 
поредица в списание "Идеи за свободата", издавано от Фондацията за икономическо 
образование.  

Дуайт Лий защитава докторската си дисертация в Университета на Калифорния, Сан Диего, 
през 1972 г. Оттогава преподава последователно в Университета на Колорадо, Техническия 
университет на Вирджиния, Университета "Джордж Мейсън", и от 1985 г. до наши дни - в 
бизнес колежа "Тери" към Университета на Джорджия, където е Рамзи професор по икономика 
и частно предприемачество. Изследванията на проф. Лий покриват различни области, сред 
които икономика на околната среда и природните ресурси, икономика на обществения избор и 
публични финанси.  

На разположение в библиотеката на Института са две негови книги:  

1. Economics in Our Time, Dwight R. Lee and Robert F. McNown, Science research Associates INC / 
SRA/, 1983;  
2. Failure and Progress: The Bright Sight of the Dismal Science, Dwight R. Lee and Ricahrd B. 
McKenzie, CATO Institute, 1993.  

Публикуването на тази поредица на страниците на И.З.И. е част от усилията ни да разширим 
достъпа на българската публика до качествени знания за основните принципи в 
икономическата наука. Специално за страниците на И.З.И. създадохме джобния глосарий 
"Икономиката в дванадесет ключови понятия" и "Предприемачът като откривател" . Но част от 
проблема с разбирането и прилагането на основните принципи и закономерността на 
икономическата наука е в откриването на връзка между събитията от живота и логическите 
заключения, които следват от тях. Текстовете, които предлагаме на вашето внимание, са 
идеален инструмент за "разбирането" на смисъла на принципите и понятията в икономиката и 
пренасянето им върху стопанските феномени, случващи се около нас.  

Преводите на текстовете са дело на студенти от Асоциацията на либералните студенти, които 
пожелаха да допринесат за развитието на И.З.И. по време на лятната ваканция. Засега, 
преводите са дело на Георги Ангелов, Жанета Николова и Димитър Чобанов.  

 


