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Проф. Бранко Миланович е един от най-известните и най-цитираните икономисти 

в света през ХХI век. Изследванията му са насочени най-вече към анализ на 

капиталистическия тип пазарна икономика, разпределението и преразпределението на 

доходите и динамиката на социалното неравенство.  

Бранко Миланович е роден е на 24 октомври 1953 г. в Белград, Република Сърбия. 

От януари 2014 г. той е гостуващ президентски професор в Graduate Center of the City 

University of New York и старши изследовател в Luxembourg Income Study (LIS). Също 

така той преподава в London School of Economics и Institute for International Studies в 

Барселона. През 2019 г. той е назначен за почетен председател на Maddison Chair в 

University of Groningen.  

Преди това проф. Бранко Миланович е бил водещ икономист в изследователския 

отдел на Световната банка, гостуващ професор в Университета на Мериленд и 

Университета Джон Хопкинс. Между 2003-2005 г. е старши сътрудник във Фондацията 

за международен мир Карнеги във Вашингтон. Той остава извънреден изследовател в 

тази Фондация до началото на 2010 г.  

Монографиите, които му носят световна известност са: „Либерализация и 

предприемачество. Динамика на реформите при социализма и капитализма“ (1989); 

„Доходи, неравенство и бедност по време на прехода от планирана към пазарна 

икономика“ (1998); „Разделените светове. Измерване на международното и глобалното 

неравенство“ (2005); „Имащите и нямащите: кратка и своеобразна история на глобалното 

неравенство“ (2010); „Глобално неравенство: нов подход за ерата на глобализацията“ 

(2016); „Само капитализъм. Бъдещето на системата, която управлява света“ (2019, 

българско издание от 2021 г.).  

Книгата „Глобално неравенство: нов подход за ерата на глобализацията“ (2016) в 

нейния превод на немски получава наградата Бруно Крейски за най-добра политическа 

книга за 2016 г. наградата Ханс Матхофер за най-добра книга по икономика за 2018 г., 

присъдена от Фондация „Фридрих-Еберт“, и е включена сред 12-те най-добри книги в 

областта на бизнеса и икономиката, публикувани през 2016 г. според Financial Times. Той 

получава, заедно с Мариана Мазукато, наградата „Леонтиев“ за монографията 

„Разширяване на границите на икономическата мисъл“ за 2018 г.  Неговата книга „Само 



капитализъм. Бъдещето на системата, която управлява света“ (2019) е включена от 

Foreign Affairs в списъка на най-добрите книги за 2020 г.   

През юли 2020 г. списание Prospect го поставя сред първите 50 мислители на 2020 

г. 


