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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. Предизвикателство и мотиви на изследването 

Изследване на типовете капиталистически икономики чрез клъстерен анализ е 
ново проблемно поле в обществените науки. Насочването ни към това ново проблемно 
поле в голяма степен се дължи на методологическите пристрастия на моя милост – на-
учния ръководител на изследването – Георги Найденов. Винаги, доколкото са позволя-
вали обществените условия, съм се стремил да използвам методологията на класичес-
кия марксизъм в своята работа. Така че най-напред искам изрично да подчертая, че ме-
тодологична основа на изследването, което представяме на вниманието на читателя е 
класическият марксизъм. 

Преди да разгледам методологичната основа, трябва да отбележа, че това изс-
ледване е второ, инициатори на което сме двамата с доц. д-р Калоян Харалампиев. 

Първото изследване е на тема „Дългите вълни на Кондратиев в „социалистичес-
ките” икономики”. То започна през 2006 година и завърши през 2011 година1. Второто 
изследване – „Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите 
икономики)” започна през 2009 година и завърши през 2012 година. 

Тези две изследвания са естествен резултат на развитието на професионалните 
интереси и търсения на нас двамата и на добрия „късмет” тези търсения да се „пресе-
кат” и „стиковат” през 2006 година. Моя милост, съм социолог по образование и про-
фесионална реализация. От няколко десетилетия аз интензивно се занимавам с анализ 
на така наречения „социализъм”. Доцент Калоян Харалампиев, статистик по образова-
ние и професионална реализация, от много години се занимава с адаптацията на бей-
совския анализ в изследване на социалните процеси. Моите опити с помощта на ста-
тистик да изследвам дългите вълни на Кондратиев в развитието на така наречените 
„социалистически” страни, се увенчаха с успех, едва след като по препоръка на доц. 
Петя Пачкова се запознах с доц. К. Харалампиев – талантлив статистик от катедра 
„Социология” на СУ „Св. Климент Охридски”. В резултат на това се формира нашият 
екип. Творческото прилагане на статистиката в изследването на социалните процеси 
далеч надхвърли първоначалните очаквания и намерения. 

Предизвикателството мотивирало както първото, така и второто изследване, е 
следното: След Октомврийската революция 1917 година в Русия възниква нова – уни-

кална форма на трансформация на традиционното патриархално общество в капита-
листическо – съветския тип държавен капитализъм (в официалната идеология на бол-
шевизма, наречен „социализъм”). След Втората световна война и особено след разпа-
дането на колониалната система, тази уникална форма на държавен капитализъм става 
универсална. По редица причини тя става предпочитана форма за утвърждаване на 
капиталистическия начин на производство от елитите на страните от третия ешелон на 

                                                           
1 Виж например: Найденов, Г., К. Харалампиев. Цената на работната сила в България през ХХ век и дъл-
гите вълни на Кондратиев. Сп. „Социологически проблеми”, брой 3-4/2007; Найденов, Г., К. Харалампи-
ев. Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехранителните стоки в България през ХХ 
век. Сп. „Икономически алтернативи”, брой 6/2007; Найденов, Г., К. Харалампиев. Цикличност в иконо-
мическото развитие на Русия в края на ХІХ и през ХХ век. В: Социологията – от емпирията към теория-
та. Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов. Ака-
демично издателство „Професор Марин Дринов”, София, 2010; Haralampiev, K., G. Naidenov. Waves of 
the Change and Change of the Waves. (Analysis of the Shortening of the Kondratiev Waves by Moving Sub-
Periods). Сп. „Sociological Problems”, Specail Issue, 2010; Дългите вълни на Кондратиев в Средна Европа 
– ценностни показатели. Сп. „Социология – Sociology”, брой 2/2010; Харалампиев, К., Г. Найденов. Сък-
ращават ли се дългите вълни на Кондратиев? Случаят Китай и Великобритания. Юбилейна конференция 
„60 години от създаването на катедра „Статистика” и специалност „Статистика и иконометрия””, София, 
2011 
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капитализма. Научното осмисляне на тази форма на генезис на капитализма, обаче 
страда от сериозни дефекти. Причината е, че от 1929 година в световната наука изс-
ледването на съветския държавен капитализъм се извършва в рамките на лениновата 
парадигма „социалистическа революция, социализъм, обществена собственост”, тоест 
на разбирането, че Октомврийската революция от 1917 година е антибуржоазна рево-
люция, че съветското общество е коренно различно от капитализма, и че държавната 
собственост е „обществена” собственост.2 

Дори след „нежните” революции в Централна и Източна Европа през 1989 го-
дина световната наука остава в „плен” на лениновата парадигма. За нас тази доминация 
на лениновата парадигма в световната наука е неприемлива. Ние считаме, че тя е се-
риозна пречка за осмисляне на социалните трансформации през ХХ век.3 

Ето защо „таен” мотив на нашите две изследвания е, чрез тях да ерозираме 
доминацията в световната наука на лениновата парадигма. Защото ако се окаже, както 
и се оказа, че цикличността на икономическото развитие на „социалистическите” стра-
ни не се различава съществено от цикличността на „традиционния” капитализъм, това 
е допълнителен сериозен аргумент, че лениновата парадигма не е вярна.4 Не по-малко 
сериозен аргумент е, ако се окаже, както и се оказа, че развитието на клъстерите (типо-
ве икономики), които поради принадлежността на държавите в тях към „социалисти-
ческия” лагер се определят като „социалистически”, не се различава съществено от 
развитието на другите, традиционно определяни като “капиталистически” типове ико-
номики. 

Основен мотив е чисто научният интерес към тези две неизследвани проблем-
ни полета. В голяма степен причина за „изчезването” на тези полета от изследователс-
кото внимание на световната наука е именно доминацията в нея на лениновата пара-
дигма.5 Едната презумция е, че основни характеристики – например цикличността, на 
капиталистическия начин на производство, не могат да са присъщи на „социалистичес-
ките” икономики. Другата презумция е, че е недопустимо „социалистическите” иконо-
мики да се разглеждат като част от световната капиталистическа система. Съответно 
по политически и идеологически признаци те се определят като друг, различен от ка-
питализма тип икономики. Ето защо силен мотив за настоящето изследване е, ако се 
игнорира този постулатът за качествената разлика на „социалистическите” икономики 
от тези на капитализма, и те се включат в съвкупността на подлежащи на клъстериза-
ция страни, относно вида капитализъм – какво ще се получи?! 

Вярата в „социалистическия” характер на Октомврийската, Деветосептемв-
рийската и пр. революции и на обществата, които възникват в резултат на тези рево-
люции е характерна не само за учените от „социалистическите” страни, но и за учените 
от развитите капиталистически и развиващи се страни. В България в годините преди 

                                                           
2 Като понятиен апарат и теоретична конструкция новата парадигма е създадена от Ленин в периода 
1902-1918 година. Все още не е изследван теоретичния принос на Сталин за окончателното оформяне 
на парадигмата в периода след смъртта на Ленин до 1929 година. Една от причините за подценяването на 
този принос, е неговото целенасочено поведение да представя себе си като „практик” на революцията, а 
не като неин „теоретик”. Той много е държал на образа си на „верен ученик” на Ленин. Всъщност Ста-
лин има не само практически, но и теоретичен принос за оформяне парадигмата на съвременните соци-
ални науки. 
3 Изрично искам да подчертая положителното си отношение към Ленин като личност, идеолог и поли-
тик. Моята критика е на научната същност на неговата парадигма, а не на дейността му като идеолог и 
политик. 
4 Аргументирана критика на лениновата парадигма е направена в книгата на проф. Г. Найденов „Какво 
става”, изд. „Виком-Кос”, С., 1991 и в „Стогодишната парадигма”, изд. на Института по социология на 
БАН, С., 2003. В двете книги е изложена и алтернативната парадигма „буржоазна революция, държавен 
капитализъм, групова собственост”. 
5 Плюс, разбира се, класовите интереси на управляващите елити. 
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преврата на 10.11.1989 година лениновата парадигма в значителна степен е амортизи-
рана. След това в България тя е реактивирана най-вече от идеолозите на Съюза на де-
мократичните сили чрез преобръщане на ценностния й знак.6 През 90-те години тази 
парадигма обслужва идеологически стратегията на комунистическата номенклатура на 
ценови шокове срещу нейния кредитор – българското гражданство (1991, 1994, 1997 
година). Удивителна е „жилавостта” на лениновата парадигма. Ето защо ще разгледам 
най-напред кога, къде и защо възниква лениновата парадигма и защо тя е реактивирана 
в България след преврата на 10.11.1989 година. След това ще разгледам генезиса и 
същността на предложената от мен през 1991 година алтернативна парадигма, „буржо-
азна революция, държавен капитализъм, групова собственост”, която е в рамките на 
класическия марксизъм и е методологична основа на нашето изследване. 

 
2. Двете парадигми 

2.1. Възникване, утвърждаване и реактивиране на парадигмата „социалис-
тическа революция, социализъм, обществена собственост”. 

През XX век значителна част от слаборазвитите страни реализират прехода от 
традиционно, патриархално към капиталистическо общество чрез пълна централиза-

ция на националния капитал и установяване на авторитарна политическа систе-
ма. Централизацията на капитала води до възникване на държавен капитализъм. Тази 
форма на държавен капитализъм – пълна централизация на националния капитал и ав-
торитарна политическа система, за пръв път възниква в Русия след революцията през 
октомври 1917 година. В резултат на тази революция се ражда Съюзът на съветските 
социалистически републики. Ето защо определям тази форма на държавен капитали-
зъм като „съветски държавен капитализъм”. След Втората световна война, в която 
СССР има решаваща роля за победата над фашизма, и в резултат на разпада на колони-
алната система в този период, подобни форми на икономическо и политическо уст-
ройство стават широко разпространени. Идеологическата доктрина на политическите 
елити, реализиращи този тип социална трансформация в повечето страни е „комуниз-
мът”. Ядро на „комунистическата” идеология, е създадената от Ленин „теория” за „со-
циалистическата революция”. Тази „теория” служи за легитимация на новия институ-
ционален ред. Чрез нея се „обясняват” и оправдават новият тип властови отношения и 
привилегированите позиции на новия управляващ елит. Опорните точки на комунис-
тическата идеология са тезите, че Октомврийската революция в Русия, а и всички ре-
волюции от този вид са антибуржоазни – „социалистически” революции, че възникна-
лото в резултат на тези революция общество е посткапиталистическо – „социалисти-
ческо” общество, а доминиращата в тези общества държавна собственост е „обществе-
на” собственост. Парадигмата „социалистическа революция, социализъм, обществена 
собственост” се оказва изключително мощна идеология. Тя става кристализационно 
ядро на ефективна система от идеологеми и митове. На основата на тази парадигма се 
изгражда нова символна вселена. Всички институции в Русия и в другите „социалис-
тически” страни, всекидневният живот на населението, взаимоотношенията с другите 
държави и т.н. се схващат като елементи на новия символен свят. Постепенно ленино-
вата парадигма „социалистическа революция, социализъм, обществена собственост” се 
налага в обществените науки и масовото съзнание в целия свят. Възлова за утвържда-
ването на лениновата парадигма е 1929 година. 

До 1929 година класическата социалдемокрация в европейските страни и мен-
шевиките в СССР разглеждат Октомврийската революция като буржоазна революция. 
Плеханов и Кауцки имат категорични тези в това отношение още преди нейната побе-
                                                           
6 Преди 10.11.1989 година деветосептемврийската „социалистическа” революция, „социализмът” и дър-
жавната собственост се оценяваха позитивно, а след това – негативно. 
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да.7 През 1929 година, обаче, в Съветска Русия „количествените натрупвания се прев-
ръщат в качествени изменения”. През тази година се извършва „големият скок” в „ко-
лективизацията”, сломена е вече съпротивата на „обединената опозиция” и е изгонен в 
чужбина Троцки. Най-важното е, че се постигат забележителни успехи в индустриа-

лизацията. В резултат на това бившите идейни противници на болшевизма – социал-
демократите на II Интернационал, а също и учените с либерални или консервативни 
нагласи в целия свят възприемат основните тези на лениновата парадигма.8 Причините 

за „преобръщането” специално на социалдемокрацията на 180° са много. Най-важната, 
според мен, е, че за социалдемокрацията одържавяването на средствата за производс-
тво означава „обобществяване”.9 Колективизацията, успехите на индустриализацията, 
и политическата стабилизация на болшевишкия режим, се отразяват фатално на марк-
сизма на социалдемокрацията. Всеобхватността на държавната собственост и утвър-
дилото се в рамките на няколко години разбиране, че в СССР е невъзможно връщането 
към каквито и да е форми на „частна” собственост, изиграва решаваща роля за гло-

балното налагане на лениновата теоретична парадигма.10 Както социалдемокрацията, 
така и всички учени от пъстрия спектър на либерализма и консерватизма приемат ап-
риори, че всеобемаща държавна собственост означава „социализъм”. Има и много 
други причини, за налагането на лениновата парадигма. Най-важната, според мен, е 
класовият инстинкт на социолозите, философите, политолозите и т.н. от развитите 
страни. Възприемането на лениновата парадигма дава възможност за икономическо, 
политическо, идеологическо и пр. противопоставяне на двата лагера – „капиталисти-
ческия” и „социалистическия”. А това е изгодно за капитала, както на „социалис-
тическия”, така и на „капиталистическия” лагер. Хари Труман, първият президент 
по времето на „студената война”, има пълно право за тезата си, че „Съревнованието ни 
с комунизма толкова добре се отразява на икономиката, че ако комунизмът не същест-
вуваше, трябваше да бъде създаден.” (цитирам по памет) Ако нямаше комунизъм, те 
действително щяха да го създадат. 

Най-важният фактор за налагането на комунистическата символна вселена, оба-
че, е могъществото на легитиматорите, които често използват насилие срещу конку-
рентни идеологии. Освен това комунистическата идеология изиграва силно положи-

телна социална роля в първия етап на трансформацията на патриархалното общество 
в капиталистическо. Утопичността и месианството на „комунизма” по нищо не отстъп-
ват на утопизма и месианството на идеологията на буржоазните революции през XVI и 
XVII век – протестантството. Комунистическата идеология създава извънредно силно 
чувство за мисия в новата управляваща класа, създава въодушевление, ентусиазъм и 
дисциплинираност за гигантска предприемаческа дейност, а също и морална убеденост 
в необходимостта от прилагане на безкомпромисно насилие, което е важен фактор за 
разкъсване на връзката на непосредствения производител с неговите средства за про-
изводство и превръщане на масата от населението в наемни работници. Обикновено в 

                                                           
7 Виж: Плеханов, Г. В. Избрани произведения, том II, стр. 31-32; Кауцки, К., „Пролетарската революция 

и нейната програма”, С., кооп. „Съгласие”, 1923, стр. 80. 
8 Разбира се, социалдемократите оценяват отрицателно „социалистическата” революция, „социализма” и 
„обществената собственост”. Така е например в България в статията на либерала Н. В. Долински „Иде ли 
краят на капитализма?”, публикувана в бр. 4 на сп. „Философски преглед” на Д. Михалчев през 1930 го-
дина. 
9 По подробно по този въпрос виж: „4.4. Политиката на международната социалдемокрация за „обобщес-
твяване” на собствеността”, стр. 3-98, В: Найденов, Г. „Стогодишната парадигма”, изд. на Институт по 
социология БАН, С., 2003, а също и Приложение №2 в същата книга. 
10 Поставям „частна” в кавички, тъй като в дихотомията „обществена – частна” обществените науки 
практически под „частна” разбират личната собственост. Кавичките експлицират моето несъгласие с 
това разбиране. 
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рамките на едно десетилетие след „комунистическите” революции конкурентните сим-
волни вселени практически изчезват. Хората с антикомунистически нагласи, колкото и 
да е странно, без капчица съмнение възприемат основните тези на лениновата пара-
дигма „социалистическа революция, социализъм, обществена собственост”. Отхвър-
ляйки комунизма като ценност, антикомунистите го приемат като визия на трансфор-
мацията. Впрочем другояче не може и да бъде. Защото, за да има антикомунизъм, пре-
ди това трябва да има комунизъм. Двете ценностни системи са като сиамски близнаци. 
Връзката между тях е лениновата теория за социалистическата революция.11 

Непосредствено след 10 ноември 1989 година аз изживях интелектуален шок. 
Един път, вървейки по коридора на нашия институт (ВМЕИ) с Ренета Инджова, с енту-
сиазъм споделих с нея, че сега вече няма никакви пречки открито да говорим, че в Бъл-
гария не е имало никакъв „социализъм”, а нашето общество си е било най-обикновен 
държавен капитализъм. Ренета ми отговори – „Как така не е било социализъм, напро-
тив социализъм си беше.” Ренета Инджова е личност, която и тогава, и сега извънредно 
уважавам. Тя е човек със завидна интелигентност, гражданска доблест и лична почтен-
ност. Освен това никога не е крила негативното си отношение към официалната кому-
нистическа идеология. Шокиран бях, че интелектуалец като нея, приема без капчица 
съмнение основополагащата теза на ленинизма. Оттогава и досега не съм срещнал 

нито един антикомунист, който да отхвърля лениновата теоретична парадигма. 

В България новият антикомунистически елит, групиран около Съюза на демок-
ратическите сили, след 10.11.1989 година реактивира лениновата теоретична пара-
дигма. Причините, след 10 ноември 1989 година, в България, лениновата визия за същ-
ността на Октомврийската революция активно да се поддържа от нововъзникналата 
антикомунистическа опозиция, са многобройни. Едни от най-важните са следните: 

• По времето на съветския държавен капитализъм, хората потомствено принадле-
жащи към победените елити, или пък засегнати по един или друг начин от „ме-
роприятията” на „народната власт”, живеят с чувството на жертви на неспра-

ведливо насилие. След 10 ноември те искат възмездие. Ето защо, те възприе-
мат моята теза, че Октомврийската, Деветосептемврийската и останалите рево-
люции от този тип са буржоазни революции, а нововъзникналото общество е 
държавен капитализъм, като опит на „хитрите комунисти” да се измъкнат от от-
говорност. Не, казват те, сега вече всички видяха, че „комунизмът” е нещо мно-
го лошо. Не ни излизайте с номера, че не е било „истински комунизъм” – вие сте 
дробили супата, сърбайте си сега попарата. 

• Непосредствено след 10 ноември, най-актуалният въпрос на политическата бор-
ба e изместването на Българската комунистическа партия от нейните властови 
позиции във всички сфери на социалния живот. Яростният антикомунизъм съз-
дава благоприятна атмосфера за изтласкването на комунистическата партия от 
командните й позиции. Но автентичен антикомунизъм може да има само тогава, 
когато той има насреща си автентичен комунизъм. Така че и дума не може да 
става за отхвърляне на лениновата идеологема „социалистическа революция, 
социализъм, обществена собстваност”. 

                                                           
11

 Ленин по мащаба на своята идеологическа, политическа и държавническа дейност по нищо не отстъп-

ва на идеолозите на буржоазните революции на XVI и XVII век – Калвин и Лутер. Неговата заслуга за 
създаване на идеологията на буржоазните революции на ХХ век – комунизма, е напълно равностойна на 
заслугите на Калвин и Лутер за създаването на протестантството – идеология на буржоазните револю-
ции през XVI и XVII век. Така че отново искам изрично да подчертая, че критиката на неговата парадиг-
ма не означава отрицателно отношение към неговата личност и неговото дело. Напротив – за мен той е 
безспорно една от най-великите исторически личности на ХХ век. 
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• Основната причина, обаче за плътното придържане на новия антикомунисти-
чески елит към лениновата теоретична парадигма, са неговите икономически 

интереси. Синият политически елит влезе в нечистоплътна „игра” с червения 
политически елит. Двата елита се възползваха от предубежденията, стереотипи-
те, симпатиите и омразите на „червения” и „синия” квазиетноси, насъскваха ги 
един срещу друг, и ловко реализираха стратегията си на ценови шокове.12 Дека-
питализирайки предприятията и източвайки спестяванията на населението, те 
натрупаха своя „първоначален капитал” и в края на деветдесетте години, ус-
корявайки приватизацията, станаха собственици на значителни части от нацио-
налното богатство. Стратегията на ценовите шокове има своето морално оправ-
дание в лениновата теоретична парадигма. Ако Ленин е прав, както упорито 
внушават червеният и синият елити, и действително, Октомврийската, Девето-
септемврийската и т.н. революции са „социалистически”, и средствата за произ-
водство в България са „обществена” собственост, то отговорността за иконо-
мическия банкрут в края на осемдесетте години носи собственикът на нацио-
налния капитал – българският народ. Следователно стратегията на ценовите 
шокове, при която българското гражданство е подложено на брутален грабеж, е 
напълно справедлива – страда този който е виновен, собственикът на национал-
ния капитал – българското гражданство. 
Към лениновата теоретична парадигма през 90-те години плътно се придържа и 

социалдемократизиращият се български „комунистически” елит. Причините за лип-
сата на ревизия на лениновата парадигма и евентуално връщане към методологията на 
класическия марксизъм от страна на червения елит са многообразни. Според мен двете 
най-важни са: 

• Неговите материални интереси. Ядро на червения елит бяха групираните око-
ло А. Луканов „перестройчици”. Те са тясно обвързани с „червената” държавна, 
стопанска, полицейска и пр. номенклатура. Целта на „перестройчиците” и на 
бившата комунистическа номенклатура е в условията на социална промяна те да 
се превърнат от съвкупен капиталист в съвкупност от капиталисти. Това може 
да стане, и стана, чрез стратегията на ценовите шокове. А както по-горе отбеля-
зах, моралното оправдание на тази стратегия на брутален грабеж на българското 
гражданство се опира на лениновата теоретична парадигма. 

• Втората причина е психологическа. Червеният елит трябва да се съобразява с 
чувствата и самосъзнанието на червения квазиетнос, който през 90-те години е 
негова политическа опора. Самосъзнанието и самоуважението на червения 
квазиетност винаги се е опирало, и се опира, на представата за Октомврийска-
та, Деветосептемврийската и пр. революции като „социалистически” револю-
ции. Разговарял съм с възрастни, рядко интелигентни комунисти, хора с изклю-
чителна лична почтеност. Тези хора, които в додеветосептемврийския период с 
огромно мъжество са залагали, в буквалния смисъл, главата си в борбата срещу 
официалната власт, след 10 ноември не можеха да намерят капчица мъжество, 
за да признаят, че ето, ние – комунистите направихме буржоазна революция; в 
продължение на 40 години бяхме собственици на националния капитал; две де-
сетилетия успешно изпълнявахме ролята си на предприемач и създадохме зна-
чимо богатство; от средата на седемдесетте години постепенно банкрутирахме 
като собственик на националния капитал; сега трябва да обявим фалит, да нап-
равим приватизация и от постъпленията да изплатим външния си дълг, да съз-

                                                           
12 Относно „червения” и „синия” квазиетноси Виж: „8.5. „Червеният” и „синият” квазиетноси – субстрат-
на основа на двуполюсния политически модел”, В: Найденов, Г., Стогодишната парадигма, Институт по 
социология – БАН, С., 2003, стр. 239-250. 
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дадем пенсионни и здравно-осигурителни фондове, да реституираме национали-
зираната собственост и да изплатим пропуснатите ползи, да върнем земята и да 
изплатим рентата на селяните за това, че я владяхме близо 40 години и пр. За 
мое огромно изумление и съжаление никой „комунист” не можеше да приеме 
тези прости истини. 
Родил съм се и съм израснал в комунистическо семейство. Представите за спра-

ведливост, за чест и достойнство съм попил чрез комунистическата идеология. Много 
ми е тъжно да констатирам, че изглежда съм останал последния комунист. В про-
дължение на вече повече от 20 години след 10 ноември, освен мен не се намери никой 
друг комунист, който да поеме отговорност за икономическия банкрут на нашата но-
менклатура. Оказва се, че на комунизма като идеология липсва пластичност. Изпадна-
ла в критична ситуация, комунистическата идеология не може да погледне на себе си 
„отвън”, не може да отчете новите реалности и да създаде адекватна стратегия за поли-
тическо поведение. Елитът на БСП постепенно се „социалдемократизира”, а така наре-
чените „комунистически” партии, са жалки апологети на едрия, централизиран дър-
жавно-монополистичен капитал. Но докато през 50-те, 60-те и първата половина на 70-
те години съветският държавен капитализъм играе прогресивна роля в развитието на 
нашата страна, сега той няма никаква историческа перспектива и така наречените „ко-
мунистически” партии са напълно маргинализирани. 

 
2.2. Реактивиране на парадигмата „буржоазна революция, държавен капи-

тализъм, групова собственост”. 
Моята вяра в официалната комунистическа идеология беше унищожена през 

1968 година (тогава току що бях завършил гимназия и бях приет за студент във 
ВМЕИ), когато войските на Варшавския договор нахлуха в Чехословакия. За мен спра-
ведливостта и насилието са несъвместими. От тогава проблемът за същността на „со-
циалистическото” обществото живо ме вълнува. През 1978 година станах редовен ас-
пирант в Академията за обществени науки и социално управление към ЦК на БКП. 
При една разходка по Витоша с моя приятел Витко Пантев, в която споряхме – е ли 
нашето общество държавен капитализъм, и ако да, защо така се е получило, ми проб-
лясна идеята, че всъщност има по-важен проблем. Това е проблемът за същността на 
революциите, в резултат от които възниква този тип общество. В този период беше 
абсурдно публично да се подхвърля на съмнение социалистическият характер на Ок-
томврийската, Деветосептемврийската и т.н. революции. Ето защо преди 10 ноември 
концентрирах изследователските си усилия към анализ на същността на обществените 
отношения при „социализма”. Като добре подготвен марксист се насочих към анализ 
на държавната форма на собственост. Още в първата ми дисертация, която защитих 
през 1982 година, разгледах собственическите отношения като субектни отношения, 

тоест като отношения между социални субекти. Дотогава анализът на държавната соб-
ственост се свеждаше до разглеждане на развитието на средствата за производство и 
доколко кооперативната собственост се „сближава” към държавната собственост. В 
дисертацията си изследвах държавната собственост като отношения на разпореждане, 
присвояване, владеене и стопанисване между два социални субекта – държавата, която 
е собственик на средствата за производство и трудовите колективи, които са собстве-
ник на работната си сила. Впоследствие, по време на „перестройката” вече си позволих 
да разглеждам тези противоречия като процеси на отчуждаване и присвояване на 
принаден продукт. Успях да публикувам осем доклади и статии. Особено се гордея със 
статията „Социалистическата собственост и нейните социални измерения” в сп. „Ново 
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време”, 1987, №7. Заслуга за публикуването на тази статия има тогавашния шеф на от-
дела Славчо Георгиев и моята състудентка Мария Серафимова.13 

Забавно, но и жалко е, че и досега, повече от 20 години след 10 ноември, никой 
икономист не е изследвал наемните отношения между комунистическата номенкла-
турата, в качеството й на собственик на националния капитал и работническата класа, 
в качеството й на работна сила. Никой български икономист не изследва формите и 
степента на експлоатация на нашата работническата класа и динамиката на нейната 
експлоатация по времето на съветския държавен капитализъм. Не изследват, за съжа-
ление, и мащабната дейност на комунистическата номенклатура в качеството й на съв-
купен капиталист. Защото комунистическата номенклатура има всички основания да се 
гордее с предприемаческата си дейност.14 

След 10 ноември концентрирах усилията си върху проблема за същността на 
„социалистическите” революции. През 1991 година публикувах монографията „Какво 
става?”. Имам претенция, че тази монография за пръв път теоретично оборва ленино-
вата парадигма „социалистическа революция, социализъм, обществена собственост”. 
Вече повече от 20 години упорито защитавам тезата, че Октомврийската, Деветосеп-
темврийската и т.н. революции са буржоазни по своя характер, че тяхната победа води 
до утвърждаването на капиталистическия начин на производство и, по-специално, до 
възникване на съветски държавен капитализъм, че основните средства за производс-
тво в този вид общества са социалногрупова собственост, по-точно средствата за 
производство са собственост на партийно-държавната бюрокрация, на комунистичес-
ката номенклатура. В тази монография доказвам, че през целият период на „тоталита-
ризма” българският народ е обикновена наемна работна сила. Българският работник 
продава на номенклатурата на БКП своята работоспособност и предоставя на нея пра-
вото и задължението да употреби неговата работоспособност по най-добрия начин. За 
това, че през седемдесетте и осемдесетте години комунистическата номенклатура не 
изпълнява ефективно ролята си на организатор на производствения процес, ролята си 
на предприемач, българският работник не носи никаква отговорност. В края на осемде-
сетте години банкрутира не българското гражданство, а номенклатурата на БКП. 

Следователно след 10.11.1989 година комунистическата номенклатура трябваше да 
обяви фалит, а не чрез стратегията си на ценовите шокове да обяви фалит на своя кре-
дитор – българското гражданство. Трябваше чрез бърза приватизация да се продаде 
нейната собственост – заводи, фабрики, хотели, почивни станции, инфраструктура и 
т.н. и да се покрие огромният й външен дълг, да се създадат пенсионни и осигурителни 
фондове, да се изплати рентата от земята и пропуснатите ползи от национализираната 
собственост и т.н. Тази стратегия на икономическа трансформация щеше да доведе до 
възникване на пазарна икономика в страната и до реинтегриране на нашата икономи-
ка в световния икономически процес. 

През 90-те години моята теза остана „глас в пустиня”.15 Червеният и синият 
елити искаха да използват държавните предприятия като помпа за източване спестява-

                                                           
13 Мълвата от коридорите на сп. „Ново време” ме информира (като обяснение за неговата смелост), че 
Славчо Георгиев е бил най-младият партизанин, който първи е нахлул в помещението с немските вой-
ници при акцията в Жабокрек. 
14 Тези проблеми в момента изследваме в рамките на нов университетски проект „Българската „социа-
листическа” държавна собственост – политикономически анализ”. 
15 Единственият, който макар и с терминологията на официалната идеология, на практика лансира в пуб-
личното пространство теза, подобна на моята е Духомир Минев. През средата на 90-те години той започ-
на да публикува научни статии и студии, в които твърди, че всъщност това, което става в България през 
90-те години не е преход от „социализъм” към капитализъм. Той определя „прехода” като контрарево-

люция на елита, чрез която той – елитът е реконцентрирал икономическата си власт. Виж например: 
Минев, Д., П. Кабакчиева, „Преходът, елити, стратегии”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1996. 
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нията на населението, и да натрупат „първоначалния си капитал”. За това те реактиви-
раха лениновата парадигма и насъскваха своите електорати по координатната ос „ко-
мунизъм – антикомунизъм”, като заедно източиха спестяванията на населението, дека-
питализираха предприятията, натрупаха първоначалните си капитали и впоследствие 
заграбиха националното богатство. 

В края на миналия век, но най-вече през първото десетилетие на новия – XXI 
век, нещата се измениха. В обществените нагласи настъпиха сериозни промени. Разо-
чарованието от високата обществена цена на прехода, която се плати през 90-те годи-
ни, доведе до своеобразна „носталгия” и „реабилитация” на „социализма”. Постиже-
нията на българската поезия, литература, кино, музика и т.н. в периода на така нарече-
ния „социализъм”, вече не се отричат агресивно и голословно, както непосредствено 
след 10.11.1989 година. Драматичен момент на тази „реабилитация” е предсмъртното 
писмо на Дончо Цончев към следващото поколение литератори с апел: „Момчета, не 
зачерквайте предходната страница!” А комичен момент е спонтанното възклицание на 
министъра на земеделието Мирослав Найденов от антикомунистическото правителс-
тво на Б. Борисов – „Какви салами от истинско месо ядяхме по времето на социализ-
ма, и какви сега – моето куче не иска да ги яде!”16 Във в. „Труд” се проведе дискусия, 
която показа, че в българското изкуство и култура има историческа приемственост. 

Причините за тази своеобразна „реабилитация” на „социализма” са много. Спо-
ред мен, основната причина е, че през този период – втората половина на управлението 
на И. Костов приватизацията вече в основни линии е на привършване. Стратегията 
на ценовите шокове, като радикален, но и твърде драматичен механизъм за концент-

рация и централизация на капитала става излишна. Отпада необходимостта от идео-
логическа и политическа конфронтация, като условие за реализация на стратегията на 
ценовите шокове. Значителна част от икономическия, политическия, журналистичес-
кия, интелектуалния и т.н. елит, който е свързан поколенчески, кариерно, сантимен-
тално и т.н. със „социализма”, иска да възстанови своята доблест и чест. През деветде-
сетте години елитът даваше публичност на антикомунизма, защото цената си заслужа-
ваше – 28 млрд. долара държавни материални активи и 7-8 млрд. долара спестявания 
на населението. Комунистическият елит унизи себе си, отказвайки се от своята исто-
рия. След приключването на приватизацията, обаче това става излишно. И затова ели-
тът започва да дава публичност на „носталгията” по „социализма”. Това топли чувст-
вото му, впрочем напълно справедливо, за смисленост на вложени усилия и вяра в 
„строителството на социализма”, чувството му, че „И ние сме дали нещо на света!”. 

През първото десетилетие на XXI век досега, макар и малобройни, вече има се-
риозни социологически и политологически изследвания извън рамките на официалната 
идеология. В България през 2003 година излязоха три книги – новата ми монография 
„Стогодишната парадигва”17, изследванията на Петя Пачкова в монографията й за ели-
та на прехода18 и монографията на Минчо Христов19. В тези изследвания се прилага 
класическия марксов метод на анализ и така нареченият „социализъм” се разглежда 
като естествена фаза в утвърждаването на капиталистическия начин на производство у 
нас.20 През 1998 година в Украйна също е издадена книга – на А. А. Здоров, в която е 
разработена парадигмата „буржоазна революция, държавен капитализъм, групова соб-

                                                           
16 Интервю на министър М. Найденов на 29-ти октомври 2010 година пред Сашо Диков за „Канал 3”. 
17 Стогодишната парадигма, Институт по социология – БАН, С., 2003. 
18 Елитът на прехода, М8М, С., 2003; Също и статията, специално насочена към изследване на континуи-
тета – „Кризисна междупоколенческа дистанция”, сп. „Ново време”, №3, 2007. 
19 Социализъм и преход към пазарно общество в България, „Авангард”, С., 2003. 
20 Относно използването на марксиската методология в изследване на социалните процеси от 
Освобождението до съвременността в България виж Приложение 1. 
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ственост”.21 По-късно и в Русия има статии и монографични изследвания в рамките на 
класическия марксизъм.22 Не изключвам и в западната литература да има, но досега не 
съм срещнал подобни. 

В България има и едно друго интересно научно явление. Има автори, които 
формално придържайки се към официалната парадигма и използвайки терминологията 
на теориите за модернизацията (тоест, спазват „добрия тон”), в конкретните си изслед-
вания практически също излизат извън лениновата парадигма и реално прилагат, макар 
и частично, материалистическото разбиране на историческия процес. Аз ги определям 
като „срамежливи материалисти”. Това са социолозите Духомир Минев в изследвания-
та на същността на прехода23, Иван Чалъков в изследванията върху предприемачество-
то24, Иво Христов в изследването на правосъдната система25, и философа Димитър Ца-
цов в изследванията на континуитета на българската философия26. Има и един друг 
много интересен случай – на икономистта Румен Аврамов. При него има много ясно 
изразено противоречие между идеология и съдържание на конкретните му изследва-
ния. Придържайки се към фразеологията на официалната идеология (разбира се оценя-
вайки отрицателно „социализма”, защото той е либерал), в конкретните си изследвания 
по стопанска история на България той показва историческия континуитет на стопанс-
кото развитие на страната и приемствеността в държавната икономическа политика.27 
Има и няколко автора, които откъслечно споменават, че обществото в България не е 
било „истински социализъм”, а е било държавен капитализъм, но те са изцяло в рамки-
те на концепцията за „предадената революция” и писаното от тях има изцяло идеоло-

гически, а не научен характер.28 
Като цяло през първото десетилетие на XXI век в България постепенно и в нау-

ката, и в общественото съзнание, а дори и в политиката, се създадоха предпоставки за 
материалистично схващане на историческия процес и континуитета на българската ис-
тория.29 Считам, че лансираната в началото на 90-те години от мен парадигма „буржо-
азна революция, държавен капитализъм, обществена собственост”, е много добра тео-

                                                           
21 Здоров, А. А., „Государственный капитализм и модернизация Советского Союза. Марксисткий анализ 
советского общества”, Ком Книга, 2003. http://www.skunksworks.net/doc/politik/zdorov-
goscapsu.php?gl=01. Тази книга е може би следващата след моята книга „Какво става?”, от 1991 година, в 
която авторът самостоятелно прави монографично изследване на „социализма”, излизащо извън ленино-
вата парадигма. 
22 В Русия автори, излизащи извън лениновата парадигма са Межуев, В. М. и Войеков, М. И. Виж: Войе-
ков, Михаил Илларионович „Трансформационная Россия: Поиск адекватной теории” 
http://www.alternativy.ru/old/magazine/htm/00_1/teoria.htm; Межуев, Вадим Михайлович „Маркс против 
Марксизма: Статьи на непопулярную тему” http://caute.net.ru/files/vmm.pdf; Межуев, В. М. „Так что же 
такое комунизм?” Войеков, М. И. „Два лика русского марксизма: Бердяев и Межуев versus Ленин и Сла-
вин”, В: „Марксизм Алтернативы XXI века”, Москва, 2009. 
23 Минев, Д., П. Кабакчиева, „Преходът, елити, стратегии”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1996. 
24 Например неговата работа в „Мрежите на прехода – какво всъщност се случи в България след 1989 
година”, „Изток-Запад”, С., 2008. 
25 Например в „Право и модерност”, „Кротал”, С., 2003. 
26 Цацов, Д., „Линии на кохерентност в българската философска история”, В: „Философията като призва-
ние”, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2010. 
27 Аврамов, Р., „Стопанският ХХ век на България”, Център за либерални стратегии, С., 2001. 
28 Например – Здравчев, Х. „Защо преходът от капитализъм към социализъм не се осъществи?”, сп. „По-
неделник”, №1-2, 2003; Анчев, П. „Още за теорията за класовата борба и политическите революции”, сп. 
„Ново време”, №3, 2007 и др. 
29 Относно политиката имам предвид, че правителството на НДСВ (2001-2005 година) с разрушаване на 
двуполюсния политически модел практически „призна” континуитета на българската история. Особено 
важно е, че това е направено от Симеон II, който е живата връзка на трите етапа в утвърждаването на 
капитализма в България. 
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ретична основа за научно, а не идеологическо „тълкуване” на „социализма”.30
 Защото 

тази парадигма, разработена с методологията на класическия марксизъм, разкрива 
континуитета на съвременната българска история. В нея се разглежда закономерността 
на подема, а след това и на спада на икономиката през периода на така наречения „со-
циализъм”, като резултат на разгръщането на присъщите на съветския тип държавен 
капитализъм противоречия, и необходимостта от преход към следващата фаза в разви-
тието на държавния капитализъм; тя показва прекъснатостта, но и приемствеността 
на икономическия, политическия, социалния и пр. живот при трите последователни 
фази – комуналния държавен капитализъм – от Освобождението до 9.09.1944 година, 
съветския държавен капитализъм – от 1944 година до 10.11.1989 година, и корпоратив-
ния държавен капитализъм – от 1989 година до сега. Тази парадигма позволява да се 
разкрие и континуитета на политическия живот. Утвърждаването на капиталистичес-
кия начин на производство, свързано с експроприация на дребната собственост, прев-
ръщането на бившия самостоятелен стопанин в наемен работник и приучването му към 
правилата на фабричната дисциплина, е ставало, и става и сега, с много, много бой. 
Оптималната форма на политически отношения в този период са авторитарните по-

литически режими. Еднопартийната политическа система в България след 9 септемв-
ри 1944 година е естествено продължение на авторитарните политически режими пре-
ди това.31 

 
Когато се запознае с нашето изследване, читателят ще бъде изправен пред пара-

докса, че първата част на изследването – озаглавена „Дебати за капитализма”, в която 
се прави проучване на научната литература и преглед на теоретичните концепции от-
носно типологията, периодизацията и клъстеризацията на капиталистическите общест-
ва, е написана от чл. кор. проф. Васил Проданов, който е идеен противник на парадиг-
мата на класическия марксизъм „буржоазна революция, държавен капитализъм, групо-
ва собственост”. Нещо повече, в неговата част той има специален параграф посветен на 
критика на концепцията за държавния капитализъм. Обяснението на този парадокс е 
много просто. Независимо от нашите идейни различия, и теоретични „сблъсъци”, аз 
смятам В. Проданов за най-ерудирания учен в нашия бранш – на обществените науки. 
Както сами може да се убедите, своята част от изследването той е изпълнил по перфек-
тен начин. 

 

3. Методи на изследването „Клъстерите капитализъм (типология и дина-
мика на капиталистическите икономики)” 

Досегашните типологизации на капитализма са извършвани по дедуктивен път. 
Въпреки че и при тях се използват статистически данни, това става впоследствие, след 
като е направена типологизацията. Статистиката се използва или за илюстриране на 
верността на направената типологизация, или за разкриване на характерните черти на 
един или друг вид капитализъм. Самата типологизация не се извършва чрез обработка 
на данни и на изследване на динамични статистически редове. Много често видовете 
капитализъм в същото време се разглеждат и като етапи на развитието на капитализма. 
Впрочем такъв подход е съвсем резонен. Например Макс Вебер разглежда два вида ка-
питализъм – ирационален и рационален, които в същото време са и етапи в развитие-

                                                           
30 Относно евристичността на парадигмата „буржоазна революция, държавен капитализъм, групова собс-
твеност” виж Приложение 2. 
31 Впрочем надали е случайно, че Кимон Георгиев и Дамян Велчев са основни фигури в трите опита за 
установяване на адекватен за степента на развитие авторитарен политически режим в България. Но чак 
третият им опит е успешен. Едва когато се съюзяват с БКП, превратът им довежда до възникването на 
устойчив и траен авторитарен политически режим. 



 17

то на капитализма. Много често се използват и понятията манифактурен и индустри-

ален капитализъм, които също се разглеждат и като видове, и като етапи в развитието 
на капитализма. Даниел Бел въвежда понятието „постиндустриално общество”, разг-
леждайки го като съвременен етап на развитието на капитализма. За съвременното ка-
питалистическо общество Мануел Кастелс използва понятието „информационен ка-

питализъм”. В продължение на няколко десетилетия с популярност се ползваше кла-
сификацията на Уйлям Ростоу за стадиите на икономическия растеж. След етапа на 
традиционното общество, когато започва модернизацията, според него, човешкото об-
щество преминава през четири стадия – общества в процес на преход, стадий на подем, 
стадий на придвижване към зрялост, епоха на масово потребление. Особеност на него-
вата класификация е, че рядко използва понятието „капитализъм”, тъй като включва и 
така наречените „социалистически” страни в своята класификация. 
Най-често за разграничаване на видовете капитализъм се използва дихотомията „либе-
рален капитализъм – държавен капитализъм”. Обществата с либерален капитали-
зъм са тези, които имат демократична политическа система, ограничен държавен сек-
тор и минимизирана държавна намеса в икономическите процеси. Обществата на дър-
жавния капитализъм са тези, в които държавата има значима роля както в икономиката, 
така и в политиката. Социалдемократическият модел на развитие се разглежда като вид 
държавен капитализъм. Някои автори присъединяват и „социалистическите” общества 
към държавния капитализъм – например Тони Клифт, Макс Шахтман и Чарлз Бетъл-
хайм Маоист. Те са привърженици на теорията за „предадената революция” – тоест 
че комунистическите елити са извършили една успешна антибуржоазна революция, но 
след това поради ниските си морални качества са „предали” революцията и са възста-
новили капитализма под формата на „държавен капитализъм”. 

Дълго време западноевропейският капитализъм се считаше за единствено „ав-

тентичен”, автохтонен и естествен. Капиталистическото развитие на страните от вто-
рия и третия ешалон на капитализма се счита за успешно, тогава, когато в голяма сте-
пен наподобява развитието на страните от първия ешалон. Последните десетилетия 
обаче започва да се утвърждава разбиране, че различните страни и региони реализират 
прехода от традиционно, патриархално общество към съвременно капиталистическо 
общество по специфичен начин. Налага се разбиране, че съществуват различни ви-

дове капитализъм, и че всеки от тях е естествен и автентичен за страните и региони-
те, където се извършва този преход. Във времето и пространството, в зависимост от 
специфичните природо-климатични условия, конкретното историческо развитие и пр. 
съществуват различни гроздове (клъстери) от държави, в които начинът на производс-
тво е сходен. Всеки от тези различни клъстери е специфичен вид капитализъм. 

Следващата стъпка в научното изследване на видовете капитализъм е, тези са-
мобитни видове капитализъм да се открият не по дедуктивен, а по индуктивен път. 
Тоест, самобитните видове капитализъм да се получат по „естествен” път – чрез клъс-
терен анализ по няколко основни индикатора. 

Ето защо през 2009 година научен колектив, ядро на който са проф. д.с.н. Геор-
ги Найденов и доц. д-р Калоян Харалампиев, участва и спечели тригодишен универси-
тетски проект на тема „Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капи-

талистическите икономики)”, Договор НИД 21.03-2/2009 година. 
Основната цел на изследователския проект е да се установят клъстерите на капита-
листическото развитие (типове капиталистически кономики): а) глобално – като се об-
хванат колкото се може повече страни; б) темпорално – като се обхване колкото се 
може по-продължителен период. 
За постигане на набелязаната цел са изпълнени следните основни задачи: 
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1. Проучване на научната литература и преглед на теоретичните концепции от-
носно типологията, периодизацията и клъстеризацията на капиталистическите 
общества. 

2. Избор на методика и дефиниране на индикатори за конструиране на клъстери 
капитализъм. 

3. Набиране и обработка на информация по определените индикатори 
4. Осъществяване на клъстерен анализ на данните и установяване на клъстерите 

капитализъм. 
5. Изследване за налични данни по четири групи индикатори – икономически, со-

циални, демографски и инфраструктурни. Набиране на съответната информация 
за установените клъстери капитализъм. 

6. Сравнителен анализ по четирите групи индикатори на три клъстера капитали-
зъм. 
Първоначално направихме Анализ на документи (кабинетно изследване). 

Чрез този метод се проучи съществуващата литература, теоретичните възгледи, емпи-
ричните изследвания и наличните данни относно типологизацията на капиталистичес-
ките общества и икономики. Запознаването с наличната информация допринесе за 
оценката на актуалното състояние на теоретичните и емпиричните изследвания в тази 
област. За изпълнението на първата задача – проучване на научната литература и прег-
лед на теоретичните концепции относно типологията, периодизацията и клъстеризаци-
ята на капиталистическите общества привлякохме като подизпълнител Института за 
философски изследвания към БАН в лицето на неговия директор проф. д.ф.н. Васил 
Проданов. 

За да извършим клъстеризацията събрахме данни по три основни индикатора: 
- степен на развитост на страната; 
- дял на държавния сектор в националната икономика; 
- участието на държавата в преразпределението на брутния вътрешен продукт. 
Защо именно тези индикатори използваме? 
Необходимостта от използване на първия индикатор е очевидна – една или ня-

колко страни в различни точки на времето принадлежи (принадлежат) към един или 
друг вид капитализъм в зависимост от своята степен на развитост. Другите два показа-
теля – дял на държавния сектор в националната икономика и участието на държавата в 
преразпределението на брутния вътрешен продукт стратифицират страните по коорди-
натната ос „либерален – държавен капитализъм”. Както вече отбелязахме, тази дихо-
томия е най често използвана при типологизацията на видовете капитализъм. Двете 
страни на дихотомията формират две основни „полета”, в които са разположени раз-
лични видове либерален или държавен капитализъм. В зависимост от степента на 
клъстеризация, могат да се получат по-малобройни, или по-многобройни видове капи-
тализъм. 

Първият индикатор – „степен на развитост”, изследваме чрез брутния вътре-
шен продукт на глава от населението на страните. 

Събирането на статистическа информация по вторият индикатор – „дял на 
държавния сектор в националната икономика” ни затрудни. Предварителното проучва-
не през първата година на проекта показа, че държавите, за които има индикатори, поз-
воляващи директното изчисляване на дела на държавния сектор в националната ико-
номика, са много малко. За повечето държави изобщо липсват индикатори, позволява-
щи директно изчисляване на дела на държавния сектор в националната икономика. 
Ето защо използваме експертна оценка по петстепенна скала: 

• Дял на държавния сектор до 20% 

• Дял на държавния сектор между 20% и 40% 
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• Дял на държавния сектор между 40% и 60% 

• Дял на държавния сектор между 60% и 80% 

• Дял на държавния сектор над 80% 
Експертните оценки се базират на наличната емпирична информация – а) на 

индикатори, позволяващи директна оценка; б) на индикатори, позволяващи косвени 
оценки. Методологическата основа на този подход е, че дълбоката същност на един 
феномен, се проявява в различни форми. Дотолкова, доколкото делът на държавния 
сектор е несъмнено същностна характеристика на капиталистическия начин на произ-
водство, той влияе, и съответно може да бъде открит, чрез други – количествено фик-
сирани икономически явления. 

Третият индикатор – „участието на държавата в преразпределението на брут-
ния вътрешен продукт” изследваме по два начина: а) проследяваме динамиката на от-
носителния дял на правителствените приходи спрямо брутния вътрешен продукт; б) 
проследяваме динамиката на относителния дял на правителствените разходи спрямо 
брутния вътрешен продукт. След това взимаме по-малкия от двата относителни дяла. 
Основанията ни за това са следните: 

- ако бюджетът на конкретната държава през конкретната година е балансиран, 
тогава двата относителни дяла ще бъдат еднакви и няма значение кой от двата ще изс-
ледваме; 

- ако през конкретната година има бюджетен дефицит, това означава, че разхо-
дите надвишават приходите, но разликата не се финансира чрез данъчни постъпления, 
а чрез увеличаване на дълга (вътрешен или външен). Но реално държавата преразпре-
деля само това, което е събрала под формата на данъци, затова трябва да вземем отно-
сителния дял на приходите, който е по-малкият; 

- ако през конкретната година има бюджетен излишък, това означава, че прихо-
дите надвишават разходите, като остатъкът остава резерв за бъдещи години. Затова 
трябва да вземем относителния дял на разходите, който е по-малкият. 

Така че, взимайки по-малкия от двата относителни дяла, получаваме частта от 
БВП, която се преразпределя от държавата. 

Основната ни работна хипотеза е, че обработката на статистическата информа-
ция по трите показателя, ще покаже групирания (клъстери) от държави. Имаме още две 
хипотези: а) Клъстерите най-вероятно ще бъдат групирани в ядра (по-високо ниво на 
клъстеризация), които ще принадлежат към един от двата типа капитализъм – либера-
лен или държавен; б) Някои от държавите, които имат по-дълго историческо развитие, 
ще местят позициите си в клъстерите, в ядрата и в двата типа капитализъм. 

Методиката за статистически анализ на данните и клъстеризация е „йерархична 
агломеративна клъстеризация”. Държавите се групират в качествено еднородни групи 
въз основа на стойностите на трите основни количествени индикатора. Основният ре-
зултат от йерархичната агломеративна клъстеризация е т.нар. дендрограма. Това е 
графичен инструмент, който показва степента на близост между държавите, чрез който 
могат да се определи броят и съставът на клъстерите. 

Допълнително сме визуализирали клъстерите с помощта на многомерно скали-
ране. 

Методът ни на изследване е индуктивен. Тръгва се от изследване на емпирич-
ните факти и се върви към обобщения. Особеност на метода ни е, че не се прави пред-

варително разграничение на страните по политически и идеологически признак. Така 
наречените „социалистически” страни също са включени в изследването. 

 
Финансирането от фонд Научни изследвания на УНСС ни позволи да привлечем 

в набирането на информация и други дейности няколко компетентни колеги от нашия 
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университет и други научни звена. Впрочем двамата с доц. д-р К.Харалампиев никога 
не сме си и помисляли, че можем сами да изпълним този проект. Факт е, че той се реа-
лизира за двойно по-малко време, отколкото проекта за дългите вълни, който работех-
ме само двамата. 

Ето защо искаме да изкажем благодарност за тяхното участие и съществена по-
мощ на доц. д-р Андрей Нончев, доц. д-р Мартин Иванов, ас. Ралица Велева, ас. д-р 
Николай Цонков, ред. докт. Мирослава Даковска и всички други, които по един или 
друг начин участваха в проекта. 

Специална благодарност изказваме на двамата ни рецензенти проф. д.ик.н. Ва-
сил Манов и проф. д.с.н. Духомир Минев. 

 
Считаме, че това което сме направили е само първа стъпка в индуктивното из-

следване на видовете капитализъм. Разчитаме, че даването на публичност на нашите 
изследвания ще привлече вниманието на световната наука към нашия подход. Публи-
куваме и базите данни, които могат да се използват от колегите от гилдията за анализи 
на характерните черти на различните клъстери капитализъм. Ни най-малко нямаме 
претенцията, че откритите от нас дванадесет клъстера самобитен капитализъм са „пос-
ледна истина”. Това, което твърдо можем да заявим е, че с наличното финансиране сме 
дали всичко от себе си, за да постигнем целите на проекта. Ще приветстваме всякакви 
други усилия в прилагане на нашия подход, както и в използване и обогатяване на ба-
зата данни. На няколко пъти установихме погрешно набрани данни, най-често в пре-
местването на десетичната запетая един знак напред или един знак назад. Ето защо до-
пускаме да има и други подобни случаи. Молим всеки, който открие подобен случа да 
ни информира своевременно! 
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ПЪРВА ЧАСТ: ДЕБАТИ ЗА КАПИТАЛИЗМА 

 

Предварителни думи 

През последните две десетилетия в нашата страна, а в много отношения и в дру-
гите бивши социалистически държави като реакция срещу предходната формационна 
теория за историческия процес, възприемана като отишла в историята, заедно с източ-
ноевропейския социализъм, в идейните дискусии, теоретическите интерпретации и 
публичния дискурс стана доминираща нагласата, че „капитализъм” е отживял своето 
време термин, който не описва вече съществуващи реалности, може би никога не е 
описвал и е отживелица от отишлия си марксизъм. Твърденията, че това е понятие, ко-
ето е свързано просто с марксизма и леви идеологии, са израз на агресивна идеологи-
зирана некомпетентност и непознаване на реалностите. На български език през пос-
ледните години бяха преведени множество знаменити работи, посветени на капитализ-
ма, съдържащи това понятие в заглавието си, написани от някои от най-големите мис-
лители немарксисти на нашето време32. 

Затварянето на очите за всичко това фактически ни отвежда встрани от една 
фундаментална дискусия за концепция, чрез която се прави опит да се разбере съвре-
менния свят и неговото развитие. Тази дискусия се води от най-големи имена в соци-
алните науки днес, при това с мощни аргументи, с алтернативни интерпретации. Да 
вземем само две противоположни интерпретации от последните години, предлагани от 
две от най-знаменитите имена в съвременните социални теории, чиито книги бяха пре-
ведени и на български – „Посткапиталистическото общество” на Питър Дръкър, който 
ни казва, че капитализмът постепенно си отива и „Отвъд либерализма” на Ален Турен, 
който ни казва, че „капитализмът се завръща”33. Става дума за дискусия, в която соци-
алната философия е участвала непрекъснато през последния век, а ние се оказваме из-
вън нея, извън големите международни дебати, а и на всичко отгоре пристрастни и не-
достатъчно информирани хора настояват, че нямало смисъл да се занимаваме с това. 
Затова и обръщането към проблема за това какво става с капитализма, как са локализи-
рани днес различните теоретически интерпретации в епистемологическото и ценностно 
пространство, кои са аргументите им за и против и опитът да се заеме някаква позиция 
като се започне разговор по този въпрос и търси инструменталната и ценностна значи-
мост на този понятиен апарат, са важни за нашата ориентация в съвременния свят. Така 
няма да останем в периферията на съвременните големи дискусии и ще можем да изг-
раждаме адекватен понятиен апарат за днешните и утрешни, което е много важна зада-
ча за философията и философите. 

 
1. Историческа поява и развитие на идеите за капитализъм 

Терминът „капитализъм” се появява и започва да се използва широко през ХІХ 
век. Производно е от понятието „капитал”, което се появява през 12-13 век и разгръща 
със значения като запас от стоки, ценности, парична маса, пари, носещи лихва. През 
ХVІІ-ХVІІІ век понятието „капитал” изтласква термини като „фондове”, „богатство”, 
имущество”. През ХІХ век Маркс ще наложи идеята за капитала не като някакви вещи 

                                                           
32 Ще спомена само някои от тях: „Философиите на капитализма”. Антология, С., Перо, 1996 (издадена 
със съдействието на „Американския съвет по икономика и общество” и съдържаща работи на Бенжамен 
Констан, Айзая Бърлин, Милтън Фридман, Лудвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Майкъл Новак, Пол 
Джонсън); Хайлбронер, Робърт. Капитализмът на 21 век, С., ИК „Критика и хуманизъм”, 1997; Бър-

гър, Питър. Капиталистическата революция, С., ЛИК, 1998; Търоу, Лестър. Бъдещето на капитализма, 
С., ИК „Весела Люцканова”, 2000; Дракър, Питър. Посткапиталистическото общество, С., ЛИК, 2000; 
Линдси, Бринк. Глобалният капитализъм, С., Изд. „Дамян Яков”, 2006. 
33

Drucker, P. Post-capitalist society, New York: Harper Business, 1993; Touraine, A. Beyond Neoliberalism, 
Cambridge: Polity Press, 2001. 
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– пари или машини, - а пари или машини, включени в определена система от социални 
отношения, чиято цел е увеличаването на стойността (натрупването на капитал). 

През 1792 година за първи път е регистрирана употребата на думата „капита-
лист”. Производното от него „капитализъм” влиза в оборот от средата на ХІХ век като 
терминът „капитализъм” се появява за първи път в Oxford English Dictionary през 1854 
година34. Макар че за неговото налагане значение имат различните версии на социа-
листически учения, то това понятие започва да влиза в различни контексти и употреба 
от разнородни политически и идеологически сили, което неизбежно плурализира него-
вите значения и води до непоследователности при тяхната употреба. 

Ето няколко от значенията, с които влиза в оборот в работите на анархисти и 
немарксистки социалисти. Луи Блан говори през 1850 година: „това, което аз бих наре-
къл „капитализъм”, т.е. присвояване на капитала на едни и изключване на други”35. 
Прудон говори, че капитализмът е „икономически и социален строй, при който капита-
лите – източник на доход – като цяло не принадлежат на този, който ги привежда в 
действие със собствения труд.”36 

У Маркс терминът „капитализъм” отсъства – той предпочита да говори за „ка-
питалистически начин на производство” или за „буржоазно общество”, което той ха-
рактеризира чрез неговата способност за експанзия чрез непрекъснато натрупване 
(централизация и концентрация) на капитали и революционизиране на методите на 
производство и нарастващ конфликт между две основни класи – буржоазия и пролета-
риат. Същото това буржоазно общество ще бъде характеризирано след това от негови-
те последователи и чрез термина „капитализъм”. При Енгелс понятието „капитализъм” 
се среща в късните негови работи. 

В базова категория на социалните науки понятието за капитализъм се превръща 
в първите десетилетия на ХХ век в работите на двама автори, които не са марксисти, а 
са свързани по-скоро с либералната традиция – М. Вебер („Протестантската етика и 
духът на капитализма”), който отхвърля марксовата теория и Вернер Зомбарт („Съвре-
менният капитализъм” и „Буржоа”). Бродел смята, че по същество навлизането в съв-
ременния език на термина капитализъм е в най-висока степен резултат именно на поя-
вата през 1902 година на книгата на Зомбарт „Съвременният капитализъм”37. Капита-
лизмът е свързан с нарастваща рационализация на обществения живот и по-нататъшно 
развитие на бюрокрацията като неизбежна характеристика на съвременния свят. Това е 
рационалност в концентрирана форма. В една или друга степен концепции за капита-
лизма развиват, освен Вебер и Зомбарт и такива по-известни фигури като Огюст Конт, 
Торстейн Веблен, Вилфредо Парето, Ф. Визер, Дж. Б. Кларк, Джон Кейнс, Дж. Комънс, 
Г. Минз, Джозеф Шумпетер, М. Фридман, Д. Гълбрейт38. 

Постепенно в различните дискурси на този термин се включват такива значения 
като право на частна собственост върху средствата за производство и капитал, осново-
полагаща роля на мотива за печалба в икономическия живот, наемен труд, който се съ-
четава с капитала на съответни собственици, свободен пазар със свободно ценообразу-

                                                           
34 McLean, Iain. Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford-New York: Oxford University Press, 1996, p. 
54. 
35 Цит. по Грицанов, А.А. Капитализм, Във: Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век, Москва-
Минск: Аст-Современный литератор, 2002, с. 342. 
36 Цит. по Грицанов, А.А. Капитализм, Във: Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век, Москва-
Минск: Аст-Современный литератор, 2002, с. 342. 
37 Бродель, Ф. Динамика капитализма, Смоленск.: Полиграмма, 1993, с. 51. 
38 Ето само някои от по-известните изследвания на капитализма: Friedman, М. Capitalism and Freedom 
(1952, rev. ed. 1981); Galbraith, J. K. American Capitalism (1952, repr. 1982); Schumpeter, J. A. Capitalism, 

Socialism, and Democracy (1983); Heilbroner, R. L. and L. C. Thurow, Economics Explained (1987); Sun-

stein, C. R Free Markets and Social Justice (1997) 
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ване, на който индивидите и фирмите се конкурират, противопоставени на държавната 
и колективна собственост, както и на държавната регулация на икономиката. Като си-
ноними на понятието капитализъм се употребяват буржоазно общество, Laissez-Faire 
икономика, система на частна инициатива, система на свободни цени и пр. Колкото 
повече държавата или политиката въвеждат ограничения на пазара, цените, конкурен-
цията, частната собственост, толкова в по-висока степен това се разглежда като огра-
ничения на капитализма. 

Енциклопедия Британика ще даде следната дефиниция на капитализма: „Ико-

номическа система, в която повечето от средствата за производство са частно 

притежавани и производството е движено, а доходите разпределяни в най-висока 

степен чрез действието на пазарите. Капитализмът господства в западния свят от 

края на меркантилизма. Той е подтикнат от Реформацията, която стимулира усър-

дния труд и пестеливостта, както и от възхода на промишлеността по време на ин-

дустриалната революция, особено английската текстилна индустрия (ХVІ-ХVІІІ век). 

За разлика от по-раншните системи капитализмът използва доминирането на произ-

водството над потреблението, за да увеличи производствените способности, а не да 

инвестира в икономически непроизводителни инициативи като дворци или катедрали. 

Силните национални държави от меркантилистката ера създават социалните усло-

вия от рода на единни парични системи и правни кодекси, необходими за развитието 

на капитализма. Идеологията на класическия капитализъм е изразена в „Богатство-

то на нациите” (1776) на Адам Смит и неговите теории за свободния пазар са широ-

ко приети през ХІХ век. През ХХ век „голямата депресия” по същество сложи край на 

laissez-faire икономиките в повечето страни, но смъртта на държавно ръководените 

командни икономики на Източна Европа и бившия Съветски съюз и възприемането на 

принципите на свободния пазар от Китай оставиха капитализма без конкуренция 

(макар и не необезпокояван) в навечерието на ХХІ век.”39 
След Втората световна война по време на поствоенния икономически бум меж-

ду 50-те и 60-те години и развитието на социалната държава в развитите западни стра-
ни се формират две основни визии за това, което става. Първата е, че марксовите пред-
стави за нарастващи противоречия на капитализма са се провалили и благодарение на 
демокрацията се е оказало, че тези противоречия могат да бъдат регулирани и да се 
създадат условия за сътрудничеството между капиталисти и работници, което се проя-
вява във възхода на социалната държава, в която капитализмът е регулиран и ограни-
чаван, на основата на кейнсианските регулатори на икономическия живот. Така напри-
мер Ален Турен ще каже, че в началото на ХХ век светът живее в условия на глобална 
експанзия на финансов капитализъм н неговата бруталност и безконтролност, предиз-
викали антикапиталистически революции на много места. Но в развитите държави това 
води най-напред до появата на явлението, наречено от британците индустриална де-
мокрация, която се трансформира след Втората световна война в социалдемократичес-
ка политика и социална държава40. 

Втората визия е свързана с появата на различни термини, които се опитват да 
изместят капитализма от централното му място при описание на съвременните общес-
тва – индустриално общество, модерно общество, постиндустриално общество, пост-
капиталистическо общество. В контекста на студената война се разгръща семантична и 
идеологическа битка. Бившите социалистически държави използват идеологически ак-
тивно понятието за капитализъм за описание на Запада, включвайки го в рамките на 
така наречената „формационна теория”, според която капитализмът е обществена фор-
мация, следваща първобитния строй, робовладелството и феодализма и последвана от 
                                                           
39 Capitalism, Britannica Concise Encyclopedia, In:  http://www.answers.com/capitalism 
40 Touraine, A. Beyond Neoliberalism, Cambridge: Polity Press, 2001, р. 3. 
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комунизма като по-високо равнище на обществен прогрес. Води се битка за по-
слаборазвитите страни като им се предлагат съответно модели на развитие – от Изток 
им предлагат социализъм и така наречения „несоциалистически път”, от Запад започ-
ват да се налагат теориите за модернизация, които изключват темата за капитализма и 
разглеждат съвременните общества като модерни, резултат на процеси на икономичес-
ка, политическа, културна модернизация. Следвоенният икономически бум в развитите 
държави в условията на нарастваща държавна регулация на икономиката и увеличава-
що се количество държавна собственост породиха идеята за това, че капитализъм от 
класическата епоха постепенно изчезва заменян от „смесена икономика” и „единно ин-
дустриално общество”, в което ще се преодолеят и предходните различия между капи-
тализъм и социализъм. До 70-те години на ХХ век термини като „капитализъм” и „ка-
питалистическо общество” се ползват теоретически и политически главно от леви и 
радикални мислители, които включват в тях доминиращо пежоративни елементи, до-
като водещите либерални и консервативни философи и социални мислители са склон-
ни да го избягват или да развиват идеята за изчезване на капитализма и заместването 
му от „единно индустриално общество”. 

Към идеята за изчезване на капитализма се придържат след Втората световна 
война разнообразните теории за конвергенцията и теоретиците на единното индустри-
ално общество от типа на Джон Гълбрейт, гледащи на зрялото индустриално общество 
като съчетаващо позитивни черти на капитализма и социализма и отиващо отвъд тях. 
Сред тези общи черти се включват висока степен на социално и техническо разделение 
на труда, отделянето на семейството от предприятието и работното място, мобилна, 
урбанизирана и дисциплинирана работна сила, рационална форма на организация на 
икономическия живот, смесена икономика и пр. Твърденията са, че се е появила нова 
форма на общество, която надраства капитализма. Ралф Дарендорф ще провъзгласи 
движение към посткапитализъм, в който управлява не предходната капиталистическа 
класа, а професионалистите менажери. Понятието за капитализъм започва да се гледа 
като изчерпало своя обяснителен потенциал, описващо отминала или отминаваща фаза 
на обществено развитие и продължава да се използва доминиращо в бившите социа-
листически страни и преди всичко от ляво ориентирани мислители на Запад, защото в 
него се влага силно критичен ценностен момент към съществуващата реалност. 

Този индустриалистки модернизъм, провъзгласяващ „край на идеологиите”, а с 
тях и на капитализма се оказа изчерпан в края на 60-те години в контекста на ляво ра-
дикалните бунтове и началото на икономическа рецесия и криза през 70-те години, да-
ли началото на преход към постиндустриални технологии и комуникационна револю-
ция. Постепенно кризата в развитите страни през следващите десетилетия доведе до 
вълната на „новите десни” или „неолибералната вълна”, която отново реанимира зна-
чимостта на понятието за капитализъм, но с позитивен знак, използван от неолибера-
лите. Те започнаха да твърдят, че високата степен на правителствена намеса в иконо-
миката я прави неефективна и тя трябва да отслабне за сметка на свободния пазар, кой-
то не трябва да страда от политическа намеса. Ключова роля в това отношение играе 
Чикагската школа в икономикса и развитието на монетаристките идеи за свободния 
пазар в превърналата се в класика работа „Капитализъм и свобода” на нобеловия лау-
реат то икономика Милтън Фридман. Разгръщащия се неокласически икономикс, опи-
ращ се на идеята за стойността като субективен феномен, променящ се при различните 
хора и в различни периоди, отхвърля трудовата теория за стойността, а с нея и тезата за 
принадената стойност, която пък от своя страна стои в основата на критиката на капи-
тализма като експлоататорски тип социални отношения. Това е свързано с намаляваща 
регулация на икономиката от страна на държавите, приватизация на собственост, на-
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маляващ дял от брутния вътрешен продукт, минаващ през преразпределителните кана-
ли на държавата. 

През последните две десетилетия дискурсът на капитализма е особено активно 
използващ се от крайно леви в теоретическите си възгледи, либерални и консервативни 
изследователи. В същото време умерената левица в лицето на социалдемократическите 
партии и част от социалните либерали избягват използването му или обявяват, че това 
е отминал етап за обществото. Факт е например, че дори в програмата на БСП у нас, 
която е около 100 страници, терминът капитализъм се среща само на две места, а в 
подготвяната й промяна, той вероятно ще отпадне. Във всеки случай понятието за ка-
питализъм играе ключова роля като концептуален инструмент за обяснението на съв-
ременния свят – само във виртуалната книжарница на Амazon.com на 14 ноември 2009 
година е имало 135 900 книги, издадени или преиздадени през последните години и то 
само на английски, в чието заглавие присъства понятието за капитализъм41. Към всич-
ко това ще добавя, че търсачката на Гугъл открива само в англоезичните сайтове в све-
товната мрежа на 14 ноември 2009 година 32 милиона сайта, които се занимават с 
проблема за капитализма, а това е показател, че става дума за основополагащ концеп-
туален инструмент за разбиране на съвременния свят. Затова и знаменит икономист 
като Робърт Хайлбронър ще започне своето съчинение Капитализмът на 21 век със 
знаменателната фраза „Капитализъм е името на икономическата система, която гос-
подства в света днес.”42 

 
2. Основни дескриптивно-обяснителни дискурси за капитализма 
Аналитичното отношение към понятието за капитализъм открива две групи зна-

чения в него – дескриптивни и оценъчно-нормативни дискурси или измерения на дис-
курса за капитализма. Дескриптивните дискурси извеждат на преден план неговото 
описание и обяснение като тип икономическа система или общество, съществуващо в 
някакви времеви граници. Това най-често се опира на съответни „идеални типове”, т.е. 
капитализмът е теоретическо понятие, използвано за описание на социална реалност, 
която в различни свои характеристики може да се отклонява от него. 

 
2.1. Капитализмът като общество на частна собственост, конкуренция, на-

емен труд и капитал, противопоставян на социализма, като основаващ се на об-

ществена собственост на средствата за производство 

Капитализмът е икономическа система и общество, което възниква през ХV-
ХVІІІ век. Към тази идея се придържа разнообразие от леви и радикални автори, свър-
зани с различни версии на марксизма, но същевременно и десни и либерални мислите-
ли, например като Анди Ренд, Майкъл Новак, макар и всички те да отчитат, че той ми-
нава различни етапи. Фернан Бродел ще напише своето гигантско тритомно съчинение 
от няколко хиляди страници „Материална цивилизация, икономика и капитализъм, 

                                                           
41 Сред първите по търсене 12 заглавия са: George Reisman. Capitalism: A Treatise on Economics, 1996; 
Joseph A. Schumpeter. Capitalism, Socialism, and Democracy, 1962; John C. Bogle. The Battle for the Soul of 
Capitalism, 2005; Paul Hawken. Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution, 2005; Milton 
Friedman. Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition, 2002; Jeffry A. Frieden. Global Capitalism: 
Its Fall and Rise in the Twentieth Century, 2006; Max Weber, Talcott Parsons, and R.H. Tawney. The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism (Dover Value Editions), 2003; Peter Barnes. Capitalism 3.0: A Guide to Re-
claiming the Commons (BK Currents), 2006; Marc Benioff and Karen Southwick. Compassionate Capitalism: 

How Corporations Can Make Doing Good an Integral Part of Doing Well, 2004; John C. Bogle. The Battle for 
the Soul of Capitalism, 2006; Gar Alperovitz. America Beyond Capitalism: Reclaiming our Wealth, Our 
Liberty, and Our Democracy, 2006; Thomas Dilorenzo. How Capitalism Saved America: The Untold History of 
Our Country, from the Pilgrims to the Present, 2005. 
42 Хайлбронър, Робърт. Капитализмът на 21 век, С., ИК “Критика и хуманизъм”, 1997, с. 11. 
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ХV-ХVІІІ век”43. Според Маркс буржоазното общество, което след това последовате-
лите му идентифицират с капитализма, възниква през ХVІ век, докато известни изсле-
дователи като Карл Полани смятат, че той не се появява до 1834 година. 

Капитализмът се свързва с частната (включително и корпоративна) собственост 
върху средствата за производство, капиталът, наемния труд и конкурентния пазар и 
представлява етап в историческото развитие, на който се формират буржоазията и ра-
ботническа класа. Капиталистите натрупват принадена стойност, докато пролетариатът 
не акумулира нищо и остава без собственост. Продажбата на способност за труд е 
същностна характеристика на капитализма. Това е марксистката традиция от послед-
ното десетилетие на ХІХ и ХХ на дискурса върху капитализма. За нея това е истори-
чески ограничен период, който ще бъде заменен от социализъм, характеризиращ се с 
обществена собственост върху средствата за производство. 

 
2.2. Капитализмът е „идеален тип”, който е съществувал винаги, но в раз-

лични по пълнотата си емпирични реализации 

Вебер е критик на Маркс, но подобно на него говори, че сред базисните условия 
на една капиталистическа икономика е „присвояването на всички физически средства 
на производство” и съществуването на „свободен труд”, т.е. на хора, които икономи-
чески са принудени да продават своя труд на пазара без ограничения и имат правната 
възможност за това. В същото време обаче той въвежда като основни допълнителни 
характеристики – „свобода на пазара”, „рационално капиталово изчисление”, „рацио-
нална технология”, което означава механизация”, „комерсиализация на икономическия 
живот” и пр.44 За него капитализмът е идеален тип, „тъждествен със стремежа към нат-
рупване в рамките на непрекъснато действащото рационално капиталистическо предп-
риятие, към непрекъснато възраждаща се печалба, към рентабилност”, това е „такова 
водене на стопанството, което е основано на очакванията за печалба посредством из-
ползването на възможностите за обмен, т.е. мирно (формално) придобиване”45. Капи-
тализмът е резултат не толкова на въвеждането на нови технологии или производител-
ни сили, а на духа на предприемаческа инициатива. Това води до трансформация на 
традиционните форми на икономическо производство и нарастваща рационализация на 
обществения живот. Като „идеален тип” капитализмът характеризира в най-висока 
степен съвременния тип общества и е резултат на влиянието на протестантската етика, 
развитието на градовете и формирането на „национална градска класа” в модерната 
национална държава. В историческото развитие на капитализма Вебер разграничава 
няколко стадия и типа – политически капитализъм, капитализъм на париите, фискален 
капитализъм и съвременен промишлен капитализъм, чиито характерни черти са фаб-
ричното производство и използването на наемен труд. 

От своя страна Зомбарт гледа на капитализма като синтез на духа на инициа-
тивност и „буржоазния дух” на калкулацията и рационалността, макар че открива не-
говото активно начало не в протестантските, а в еврейските общности. Този дух се раз-
глежда като аспект на човешката природа, който в крайна сметка намира подходяща 
своя форма в политическата организация на модерното общество. 

Л. Брентано също отхвърля тезата на Вебер за протестантския дух и капитализ-
ма като несъгласуваща се с историческите факти. Опитва се да обясни капитализма от 

                                                           
43 Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, Том 1, М.: Прогресс, 1986; Том 2, 
М.: Прогресс, 1988; Том 3, М.: Прогресс, 1992 
44 Bottomore, Tom. Capitalism, In: The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, Ed. By W. 
Outhwaite and T. Bottomore, Oxford: Blackwell Publishers, 1993, p. 60. 
45 Цит. По Грицанов, А.А. Капитализм, Във: Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век, Москва-
Минск: Аст-Современный литератор, 2002, с. 342. 
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гледна точка на структурите на пазара и трудовото законодателство. Европейският ка-
питализъм за него притежава характерните черти на човешкото мислене и поведение 
като например стремеж към конкуренция и достигане на успех, благоразумие и комер-
ческа сметка, стремеж към обогатяване и пр. 

Подобен тип ценностен анализ на капитализма прави и Даниел Бел, който обаче 
в знаменитата си работа „Културните противоречия на капитализма” ще покаже как 
масовото потребителско общество разрушава такъв фундамент на капитализма като 
протестантската етика и това предизвиква у него песимистични изводи за бъдещето му. 

 
2.3. Опит за синтетичен дескриптивно-обяснителен модел капитализма 

Бихме могли да съчетаем основни характеристики, които имаме у Вебер и 
Маркс в синтетична дефиниция, която включва както обективни, така и субективни 
елементи, както социални отношения, така и индивидуална мотивация и действия, как-
то икономически, така и политически характеристики. Необходимите и достатъчни ха-
рактеристики на една такава дефиниция са: 

1. Частна собственост върху средствата за производство (капитала) 
2. Наличието на пазар, разпределящ ресурси и блага на конкурентна основа в 

зависимост от тяхното търсене и предлагане и превръщащ в стока всяко нещо, което 
стане елемент на пазарните взаимодействия. 

3. Присвояването от страна на собствениците на средствата за производство 
(капитала) на печалба, която е резултат на факта, че притежават тази собственост и тя 
се увеличава в резултат на използването в процеса на производство или в процеса на 
размяната. 

4. Наличието на труд или способност на труд, функциониращ като стока на ос-
новата на пазарната размяна, наеман срещу заплащане. 

5. Право на частна собственост, закрепено и легитимирано в правните, полити-
ческите и морални системи, свързано с три групи права – право на владеене, право на 
ползване и право на разпореждане. 

6. Мотивация и ценностна система на трудовото поведение, насочени към пе-
чалбата и потреблението, създаващи условия за инструментална рационалност, в която 
постигането на печалбата се търси по най-ефективния и оптимален начин. 

Тези шест характеристики представляват идеален тип капитализъм, които мо-
жем да открием по различен начин и с различна разпространеност сред различни соци-
ални групи, общества, периоди, но тяхната роля става водеща в обществото през пос-
ледните няколко века. Това че са идеален тип означава, че никъде не могат да бъдат 
намерени в „чист вид”. Наличието на една или друга отделна характеристика е необхо-
дима, но недостатъчна за съществуването на капитализма. Частна собственост имаме 
още от преди новата ера, но тя сама по себе си още не води до капитализъм, а само в 
съчетание с пазарни взаимодействия, използването на собствеността за извличане на 
печалба и наличието на свободни, пазарно наемани работни ръце. 

Следва да се отбележи също, че тези характеристики описват преди всичко ка-
питализма като икономическа система, но факт е, че нейното успешно функциониране 
е обвързано и със съответни морални, културни и правно-политически характеристики. 
Сред тях на първо място е наличието на морална, културна, правна, политическа леги-
тимация и нормативна и институционална поддръжка на частната собственост и пазар-
ния тип взаимодействия. В същото време обаче останалите системи на обществото в 
никакъв случай не могат да бъдат редуцирани по своите характеристики до начина на 
функциониране на икономическата система и във взаимодействието си с нея те налагат 
определени ограничения на нейното функциониране, съответстващи на тяхната собст-
вена специфика. Капитализмът като идеален тип може да представлява само една от 
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сферите на функциониране на обществото, ограничавана от правилата на морала, по-
литиката, правото, културата, религията, науката и пр., но може да подчинява на себе 
си функционирането на всички други сфери на обществото. Неговото различие ще бъ-
де фиксирано от Вебер чрез идеята за инструментална и субстантивна (терминална) 
рационалност. Културата, моралът, религията, политическите идеологии задават съв-
купност от крайни цели, възприемани като сфера на сакралното, отвъдното, трансце-
дентното, в името на което се правят нещата в икономиката и в ситуации на избор се 
очаква индивидите да се откажат от инструменталната икономическа рационалност в 
името на тези крайни цели. 

Капитализмът се появява в модерната си форма в Западна Европа, но постепен-
но въвлича в своя оборот и всички останали общества, а днес той е глобален феномен. 
Вярно е, че в различните региони имаме различни проявления, както поради различна-
та история, традиции, култура, така и заради изоставането им в историческото разви-
тие. Но навсякъде той възпроизвежда основните си типични черти, правещи го капита-
лизъм. Но това е валидно и вътре в Запада. Капитализмът във Франция и този в Герма-
ния, Швеция, Великобритания, САЩ има много общи неща, но и много различия. В 
САЩ са невъзможни такива огромни данъци, солидарност и преразпределение, какво-
то в Швеция. Така наречения „рейнски капитализъм” е много по-социален от така на-
речения „англосаксонски капитализъм” и много повече разчита на държавата за своето 
развитие. Това, което наблюдаваме в Китай или Япония може в различна степен да е 
обвързано с местните култури, но навсякъде се оказва, че представите на Вебер, че ка-
питализмът е феномен, характерен за протестантските общества, са разрушавани от 
самите реалности. Капитализъм се развива и в ислямски, конфуциански, будистки и пр. 
общества, съчетан с различни версии на институциите на модерната държава. В много 
отношения днес в Азия капитализмът дори се проявява в много по-чист вид, отколкото 
в Европа – без регулация на работна заплата, без здравни осигуровки, без задължител-
ни защити. Ето какво пише по този повод Габор Щайнгарт в списание „Шпигел” в ста-
тия под знаменателното заглавие „Протекционизъм! Западът трябва да защити себе 
си!”: „В глобалния конфликт за богатство Азия се е вдигнала в атака, използвайки бру-
тални методи. Работните условия са ужасяващи, а индустрията разрушава природната 
среда. Възходът на Азия означава упадък на Запада. Така ще е, освен ако Западът не 
успее да преодолее своите скрупули и да защити своите интереси.”46 

Различните етапи на развитие на функционирането на капитализма в много от-
ношения са обусловени от границите на неговата експанзия спрямо останалите сфери 
на обществен живот, социални институции и обществени отношения. През ХХ век тази 
експанзия е във висока степен подчинена на автономната регулация на националната 
държава и неслучайно капитализмът започва да се характеризира като държавен, мо-
нополистичен и пр. Приема се, че има една широка област на обществения живот, коя-
то не може да се подчинява на логиката на функциониране на печалбата, частната соб-
ственост, пазара и свързаната с тях конкуренция. Именно това ограничаване на функ-
ционирането на капитализма като идеален тип ще доведе до идеята, че той постепенно 
изчезва, превръща се в „смесено”, „единно индустриално” и пр. общество. 

В края на ХХ и началото на ХХІ век обаче имаме нарастваща експанзия на ка-
питализма във всички сфери на обществен живот. Области, които по-рано са приемани, 
че функционират на основата на автономна и различна от пазарната и частнособстве-
ническа логика, се включват в пазарен оборот. Това става характерно за културата, на-
уката, религията, политиката. Моделите на анализ на политиката се подчиняват на мо-
дели на публичния избор, обвързани с пазара, културата се превръща във все повече 
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пазарен феномен, а все по-голяма част от науката се финансира от частни източници и 
на конкурсна основа, подчинявайки се на конкурентна и пазарна регулация. В много 
отношения това става характерно и за хилядите религиозни организации, използващи 
нови и свръхмодерни маркетингови технологии, за да привличат привърженици. 

Може ли да се формулира понятието за субект на капитализма и от там да се 
дефинира същността на капитализма? Макс Вебер със своята идея за протестантската 
етика и свързаната с нея целева рационалност формулира всъщност субекта на капита-
лизма – това е капиталистът или човекът, в центъра на чието поведение стои печалбата 
и трудът като призвание. Очевидно е, че капитализъм без капиталисти – хора, които 
притежават капитал и се опитват да го вложат с цел увеличаване на неговата стойност 
и придобиване на печалба, не е възможен. Вярно е, че при Маркс този субект е услож-
нен – той всъщност е капиталистът, съвместно с работника, т.е. субектът на капитала, 
съединен със свободната работна сила. В този смисъл съвместно те образуват субекта 
на капитализма. Но работникът също работи, за да спечели благодарение на своите 
способности за труд и така да удовлетвори своите и на близките си потребности. В то-
зи смисъл можем да изведем като абстрактен субект на капитализма това, което в ред 
икономически теории се нарича „икономически човек” – човек, чието поведение е оп-
ределяно от идеята за максимизация на изгодата. 

 
3. Основни оценъчни (идеологически, нормативни) дискурси за капита-

лизма 

3.1. Алтернативите справедливост-ефективност и свобода-несвобода като 
критерии при оценка на капитализма 

Оценъчното отношение спрямо капитализма се формира преди всичко чрез 
приложение към него на категориите, справедливост, ефективност и свобода. От своя 
страна те се опират на съответни икономически теории, които са алтернативни във 
възприятието и на едната, и на другата теория. 

 
3.1.1. Фактори за справедливост на капитализма 

Негативната оценка на капитализма се опира на идеята за несправедливо или 
неравно разпределение, което се осъществява или в сферата на производството, където 
имаме експлоатация на труда, съобразно трудовата теория за стойността. Днес обаче 
по-популярна е идеята за експлоатацията като феномен, възникващ в сферата на раз-
мяната, особено при неравен обмен на стоки между държави от центъра, периферията 
и полупериферията на световната система (концепция на Бродел, теории за зависи-
мостта и теории за световната система). Фернан Бродел разграничава три равнища на 
икономически живот – материална цивилизация, ограничаваща се с локална размяна, 
пазарна икономика и капитализъм. Капитализмът се появява като процес на изкривя-
ване на пазарната размяна в полза на ограничени групи от населението, съчетано с на-
лагането на съответни ценности и обществено-политическо устройство. Тази идея ще 
получи геоикономическа интерпретация в теориите за зависимостта и световната сис-
тема. Неслучайно Уолърстейн, бащата на теориите за световната система прави докто-
рат при Фернан Бродел в Париж. 

Позитивната оценка на капитализма се опира на идеята, че свободният пазар е 
основен инструмент в осъществяването на справедливост в разпределението и отхвър-
ляне на теориите за експлоатацията, свързани с трудовата теория за стойността и на 
теориите за неравния обмен на стоки. В този смисъл съществуващото неравенство в 
доходите е справедливо възмездяване на различния принос на отделните индивиди в 
икономическата област. 
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3.1.2. Фактори за ефективност на капитализма 

Вторият критерий за оценъчно отношение към капитализма е инструментален – 
в каква степен отношенията, с които е свързан той, осигуряват ускорено развитие на 
икономиката, ефективно разпределение на ресурсите, рационална организация на ико-
номическия живот. Тук също имаме алтернативни оценъчни критерии, които стоят в 
основата на противоположни оценъчни нагласи към капитализма. 

Оценъчно негативната нагласа към капитализма е, че той изобщо като система е 
по-малко ефективен от алтернативни способи на организация на производството или е 
ефективен при определени условия, но води до неефективност, икономически кризи и 
загуби на обществото. Поради това и се предполага или радикалното му отхвърляне, 
или неговото „укротяване” чрез механизмите на политиката и държавата. 

Оценъчно позитивната нагласа към капитализма се опира на концепцията, че 
най-съвършения механизъм за разпределение на блага е свободният пазар и свободната 
конкуренция и всяко външно въздействие върху този механизъм от страна на държава-
та е фактор за намаляваща икономическа ефективност. 

 
3.1.3. Фактори за свобода на капитализма 

При оценъчното отношение спрямо капитализма ценността на свободата играе 
ключова роля при легитимацията на тази система. Маркс говори за освобождаващата 
роля на капитализма в сравнение с предходните общества, тъй като той създава сво-
бодния наемен работник на мястото на лично зависимия крепостен селянин и роб. В 
същото време той смята, че системата на експлоатация и неравнопоставеността на ка-
питалист и пролетарий е фактор както за икономическа, така и за политическа несво-
бода, но критерият за свободата при него е исторически. 

Милтън Фридман в класическата си работа „Капитализъм и свобода” ще развие 
най-широко тезата, че частната собственост и свободната конкуренция на свободния 
пазар, са необходима, макар и недостатъчна предпоставка за индивидуалната свобода и 
за политически свободи. От тук и ценностното предимство на капитализма в неговите 
очи. 

 
3.2. Четири основни оценъчни дискурса за капитализма 

3.2.1. Радикално позитивен оценъчен дискурс 

Това е позиция на различни версии на либерализма, оправдаваща капитализма 
като най-оптимална организация на обществения живот – оправдава се социалната не-
обходимост на частната собственост (Хегел) или на „естествените човешки права”; оп-
равдава се също чрез неизбежността и ефикасността на пазарната икономика, която 
има способността да максимизира производството като резултат на рационално разп-
ределение на недостатъчни ресурси; оправдава се също чрез тезата, че само частната 
собственост и пазарната икономика могат да създадат условия за политически свободи 
и демокрация. Още Вебер смята, че демокрацията в най-ярките й форми може да се 
случи само при капитализма. От своя страна Хайек ще каже, че всеки опит да се раз-
руши капитализма ще доведе само до прехвърляне на власт от индивидите към държа-
вата, ще увеличи нейната мощ и ще доведе до нов деспотизъм. 

 
3.2.2. Умерено позитивен оценъчен дискурс 

Това е позиция, стояща в основата на концепцията за социалната държава и 
кейнсианската икономика, а също и на социално-либералните, социално-
консервативните и социалдемократическите идеологии. Много силна е връзката й в 
тезата Кейнс и неговите последователи, отхвърлящи идеята, че капиталистическите 
пазарни механизми са склонни спонтанно към равновесие и устойчив растеж. За ком-
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пенсацията на техните слабости са необходими съответните правителствени политики 
в различни области – данъчна политика, парично предлагане, лихвена политика, об-
ществена дейност, бюджетни дефицити. В този контекст на такова разбиране преди 
време лидерът на Френската социалистическа партия бе заявил „Да, на пазарната ико-
номика!! Не, на пазарното общество!” Идеята е, първо, че пазарът като регулатор би 
следвало да бъде ограничаван само до материалните блага, а останалите сфери на об-
ществото (култура, морал, политика, наука и пр.) не следва да бъдат предмет на пазар-
на регулация; второ, че дори в материалната сфера, пазарът е несъвършен и трябва да 
бъде регулиран. 

 
3.2.3. Радикално негативен оценъчен дискурс 

Това е негативна оценъчна позиция, отхвърляща капитализма изобщо, харак-
терна за голяма част от ранните му критици от рода на Томас Мор, Шарл Фурие, Сен-
Симон, Прудон и пр. Той предполага прехвърляне на собственост от една класа или 
група към друга класа или група и поради това по самата си същност е несправедлив. 
Твърди се, че той създава само илюзия за демокрация, тъй като прехвърля власт към 
малката класа на капиталистите. От тук и готовността и очакването тази негативна в 
ценностно отношение икономическа система да бъде отхвърлена. 

 
3.2.4. Песимистки и прогресистки оценъчен дискурс 

Този дискурс схваща капитализма като израз на позитивно развитие, на прогрес 
в развитието на производителните сили и на човека в сравнение с предходните фео-
дални и аграрни общества. Тази теза се подкрепя от разнородни по своята философска 
и идеологическа ориентация автори – не само марксисти, но и либерално ориентирани 
автори като Шумпетер, Тофлър, Дръкър. Най-общо те развиват две основни групи ар-
гументи за перспективите на капитализма – ценностни и инструментални. За една част 
от тях на определен етап капитализмът изпада в криза и губи перспективи поради цен-
ностни промени, за друга – причина за това е нарастващата му неефективност. Сред 
първите са фигури като Шумпетер и Бел, а след вторите – Адам Смит, Карл Маркс, 
Алвин Тофлър. 

Първо. Инструментални аргументи за песимистичен и оптимистичен оценъчен 
дискурс. 

Адам Смит, който е възприеман като класически защитник на капитализма, 
смята че на определен етап, когато това общество натрупа „пълния комплект богатст-
ва”, възможни при географското му положение и в зависимост от ресурсите, той ще 
изчерпа своите възможности. Растящото население ще трябва да си поделя продукта, 
който е престанал да расте и това води до упадък на капитализма. В този смисъл „Смит 
е може би най-песимистичен от всички икономисти относно бъдещето на капитализма, 
противно на популярното си реноме на негов опекун”47. 

Маркс следва идеята, че капиталистическата обществена формация или буржо-
азното общество, са в ценностен смисъл прогрес в сравнение с предходните общества и 
посвещава немалко страници на великия поврат, извършен в развитието на икономика-
та и човека, резултат на капитализма. В същото време той разглежда капитализма като 
общество, изпълнено с противоречия, водещо до развитие на част от обществото и 
смята, че на определен етап негативните черти и слабостите на социализма ще се пре-
върнат в доминираща черта, ще доведат до изостряне на противоречията му и той ще 
отиде отвъд своите граници към нова формация, която ще е преодоляла неговото ос-

                                                           
47 Хайлбронър, Р. Капитализмът на 21 век, С., ИК „Критика и хуманизъм”, 1997, с. 86. 
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новно противоречие между обществената форма на производство и частнокапиталис-
тическия начин на присвояване на продуктите. 

Второ. Ценностни аргументи за песимистичен и оптимистичен оценъчен дис-
курс 

Макс Вебер е типичен представител на аргументи, свързани с промяната в цен-
ностите, правещи го песимистичен за бъдещето на капитализма. Той смята, че техни-
ческата рационалност при него заплашва да унищожи най-отличителните черти за за-
падната цивилизация и води до ситуация, при която човек е затворен в „желязната 
клетка” на своето собствено създание. 

По подобен начин в знаменитата си работа „Капитализъм, социализъм, демок-
рация” Шумпетер отговаря на въпроса, който сам си е задал „Може ли капитализмът да 
оцелее”, с категоричното „Не. Не може”48. Аргументите му за това обаче не са тези на 
Смит или Маркс, а ценностни. Той вижда културата на капитализма като разрушителна 
за ценностите. „Капитализмът”, пише той, „създава рационален начин на мислене, кой-
то след като е разрушил моралния авторитет на толкова други институции, накрая се 
обръща срещу собствения си авторитет: буржоата открива за свое учудване, че рацио-
налистичната нагласа не се спира пред удостоверенията на крале и папи, а атакува са-
мата частна собственост и цялата схема на буржоазните ценности.”49 

Този тип ценностен песимизъм за бъдещето на капитализма е развит след това 
от Бел в „Културните противоречия на капитализма”, където той говори как се сблъск-
ват потребностите от „протестантска етика” за развитието на капиталистическата ико-
номика и съвсем различната хедонистична логика на сферата на културата, което е па-
губно за капитализма. 

 

4. Опит за намеса в ключови дебати за капитализма 

През последните два века споровете за капитализма се водят изключително интензивно 
както в рамките на социалната философия и различни социални науки, така и в пуб-
личното пространство на сблъсъка на различни идеологически дискурси. Сред цент-
ралните теми на тези дебати са проблемите на частната собственост, експлоатацията, 
справедливостта и абсолютното обедняване, съвършения и несъвършения пазар, за от-
ношението между капитализъм, духовно производство и духовност. 

 
4.1. Дебатът за частната собственост 

4.1.1. Историческият характер на собствеността и различието между домо-

дерно и модерно понятие за собственост 

Идеята за собствеността се появява още в първите политически съчинения, но съдър-
жанието на собствеността, възприятието на собствеността са твърде динамични исто-
рически. Понятието за частна собственост, такова каквото го откриваме в модерната 
буржоазна епоха се различава съществено от домодерното понятие за собственост. Че-
тири са значимите различия между домодерното и модерното понятие за собственост50: 
Първо. До ХVІІ век терминът „собственост” е използван в широк смисъл и включва 
живота, човешките крайници, свободите, способностите, правата и т.н. Това е смисъ-
лът, в който се разбира понятието за собственост все още при Джон Лок и неговите ес-
тествени права на собственост, свобода, живот могат да бъдат редуцирани до правото 
на собственост, което е водещо. Собствеността е както нещо материално, така и нема-
териално по природа и собствеността върху нематериалните обекти се разглежда като 
нещо по-важно от тези върху материалните обекти и приходи. Според Макфърсън това 

                                                           
48 Цит. по Хайлбронър, Р. Капитализмът на 21 век, С., ИК „Критика и хуманизъм”, 1997, с. 88 
49 Цит. по Хайлбронър, Р. Капитализмът на 21 век, С., ИК „Критика и хуманизъм”, 1997, с. 88. 
50 Вж. Macpherson. C. The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, 1962. 
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широко значение на понятието за собственост е загубено с процеса на маркетизация на 
модерните общества, с който все повече терминът собственост започва да се огранича-
ва до материална собственост. Реализацията, възможностите, статусът на човека зави-
сят максимално от количеството материална собственост, която той притежава. Собст-
веността върху материална собственост дава възможност да контролираш способнос-
тите и свободите на другите. Поради това и тя придобива изключителна значимост. 
Второ. До ХVІІ век притежаването на собственост води до два вида права: а) правото 
да изключиш другите от употребата или притежаването на нещо; б) правото да не бъ-
деш изключван от употребата и притежаването на такива неща като обща земя, парко-
ве, пътища, които са обявени за обща употреба. Хората притежават и двата вида права, 
които конституират тяхната собственост. От ХVІІ век насам само първото право за-
почва да се разглежда като характеристика на тяхната собственост, а „собствеността” 
започва да се дефинира чрез термини, които ограничават достъпа до нещо. Според 
Макфърсън това е така защото буржоазното общество налага всеобща маркетизация на 
вещите и услугите. И понеже само първият вид право може да бъде отчуждено, то за-
почва да се разглежда като същност на собствеността. 
Трето. В буржоазното общество правото да разполагаш с вещта започва да се разглеж-
да като решаващ компонент на правото на собственост. Не е достатъчно да можеш да 
ползваш и притежаваш нещо. Трябва да можеш да го продадеш, да го разрушиш и да 
правиш с него каквото пожелаеш. 

Четвърто. До ХVІІ век собствеността до голяма степен означава по-скоро пра-
вото на приход отколкото правото на вещ. Голямата част от собствеността е във фор-
мата на земя и в повечето случаи собственикът не е свободен да я продаде. Неговата 
собственост се проявява във формата на рента, на приходи, събирани от земята му. 
Друга голяма част от индивидуалната собственост се състои в правото на приход от 
такива изобщо непродаваеми неща като корпоративни привилегии, монополи и поли-
тически и църковни служби. В буржоазното общество индивидуалната собственост е 
във формата на свободна земя, наеми, фабрики, пари. Собствеността започва да се де-
финира по-скоро като право на вещи, отколкото право за вещи, което е очевидно в та-
кива всекидневни изрази като „собственост за продажба” и „собственост за даване под 
наем”. В резултат на подобни промени правото на собственост започва да означава по-
вече или по-малко изключително право да притежаваш, използваш, отчуждаваш мате-
риални вещи. Новото понятие за собственост оправдава частната собственост на средс-
твата за производство и присвояването на продуктите на работниците, които нямайки 
нищо, което да продадат, освен своя труд, предлагат себе си за наемане. Това ново по-
нятие на свой ред е исторически оправдано, тъй като недостигът на различни неща в 
резултат на несъответствието между равнището на производителност и безкрайността 
на желанията на хората не би могъл да бъде преодолян без даване на абсолютно и изк-
лючително право на индивида на собственост върху самия себе си. 

Всеки етап от развитието на капитализма се характеризира и със съществени 
промени в отношенията на собственост. На първия етап по време на манифактурния 
капитализъм имаме активна протекционистка роля на държавата и основни предприя-
тия са държавна собственост. По време на първата индустриална революция доминира 
частната собственост, за която говори Маркс. 

Различните версии на либералната политическа философия от Лок насам са не-
отделими от опитите да се открият достатъчно убедителни аргументи в полза на част-
ната собственост, както и различните версии на леви политически философии са неот-
делими от съвкупност от аргументи, изразяващи различни степени на критическо от-
ношение към частната собственост. 
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Можем да разположим различните политически теории на съответен континуум 
от гледна точка на тяхното отношение към собствеността. 

А) Нерегулирана и неограничавана частна собственост като абсолютно право 
(Д. Лок, Милтън Фридман, Робърт Нозик, Фридрих Фон Хайек, съвременните либер-
таристи, Хана Аренд) 

Б) Минимална регулация (неоконсерватори и неолиберали) 
В) Регулирана частна собственост с активно преразпределение на държавата по 

посока на утвърждаване на средна класа (Аристотел, Тома Аквински, социални либе-
рали като Кейнс, Томас Грийн, Ленърд Хобхауз) 

Д) Трудова собственост (Прудон и анархистката традиция, идваща от него) 
Е) Смесена собственост (Социалдемократи) 
Ж) Държавна собственост (Марксизъм-ленинизъм) 
З) Групова собственост (пазарен социализъм, кооперативен социализъм) 
И) Дифузна собственост (индустриални посткапиталисти) 
К) Инфособственост (посткапиталисти като А. Тофлър и П. Дръкър) 
 
4.1.2. Втората индустриална революция и отношенията на собственост 

По време на втората индустриална революция бързо се появяват и разгръщат 
огромни предприятия, които са силно динамични в своето поведение. Те трудно могат 
да бъдат владяни от един собственик, поради което възниква потребност от една страна 
от появата на колективен тип собственици, а от друга страна – разпределение на раз-
личните функции между различни субекти и особено на функциите по владеене и уп-
равление. Така възникват няколко основни доминиращи системи на собственост. 

Първата от тях е на акционерна собственост и отделянето на собствеността от 
управлението като този „акционерен капитализъм”, при който имаме разсейване на ак-
циите сред множество собственици на фондовата борса е най-ярко открояващ се в анг-
лоамериканския свят. 

Втората система е на смесена собственост, при което значими части от страте-
гически основните предприятия са национализирани или в тях има държавно участие, 
но имаме и частна акционерна собственост или частна собственост на конкретни обек-
ти, кооперативна собственост. Това е така наречения „рейнски капитализъм” („конти-
нентален”, „германо-японски капитализъм”), при който особено внимание имаме отде-
лено на смесената собственост при активна роля на държавата, а в качеството на едри 
собственици нерядко встъпват националните банки. 

Третата система на собственост е на „функционален социализъм”. Типичен 
пример в това отношение е „шведският модел на социализма”, известен с „функцио-
налния” си подход към собствеността или като „функционален социализъм”. Той из-
тълкува по нов начин „правото на владеене”, което преди това се разбира или като из-
цяло частнособственическо, или изцяло държавно. Функционалният подход отхвърля 
противопоставянето „или-или” и поставя ударение върху структурата на правото на 
владеене, отчитайки че тя включва множество функции (правомощия) като владеене, 
разпореждане, ползване, контрол, разпределение на доходите и продуктите на произ-
водството и пр., които могат да бъдат разпределени между различни властови субекти 
Една от тези функции, каквато е юридически закрепеното право на владеене може да 
остава частна собственост, докато другите могат да бъдат обобществени или социали-
зирани. Така шведският модел се характеризира с това, че огромната част от средствата 
за производство (85-90%) остават частна собственост, докато другите функции са со-
циализирани от държавата и се образува мощен обществен сектор, обхващащ бюджет-
ните разходи за социално осигуряване, отбрана, образование, здравеопазване, наука, 
култура, управление и пр. Така решаваща роля има не правото на собственост, а поли-
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тическото управление на отделни нейни функции. Чрез съответната данъчна политика, 
регулиране пазара на труда, производствените комитети на съучастие на работниците 
във всички основни въпроси от дейността на предприятията („производствена демок-
рация”) и пр.51 

Четвъртата система на собственост е характерна за държавния социализъм, къ-
дето имаме максималното й одържавяване като номинално неин собственик е цялото 
население и това намира израз в огромните потребителски фондове и съответното раз-
пределение на принадения продукт. В същото време стратегическите решения за ней-
ното насочване в една или друга посока се вземат от партийно-държавна бюрокрация и 
експерти, а непосредственото управление е възложено на менажерски екипи. Отговор-
ността се носи по принцип пред съответния партиен апарат като имат значение и ре-
зултатите от функционирането на тази собственост, намиращи израз в съответствие 
между планове и продукция, а така също и пазарна реализация, когато става дума за 
международен пазар, както е в страни като нашата, при които около 80% от БВП се ре-
ализира на международния пазар. 

 
4.1.3. Третата индустриална революция и промените в отношенията на собс-

твеност 

Третата индустриална революция, постфордизмът и информационното общест-
во също са свързани с радикални промени в собствеността, с което тя се адаптира към 
гъвкавостта и динамиката на постфордистките технологии. 

 
4.1.3.1. Раздържавяване и приватизация 

Разгръщат се процеси на приватизация, раздържавяване, денационализация на 
собствеността. На държавната собственост започва да се гледа все повече като по-
трудно управляема и недостатъчно ефективна. На държавната собственост на Запад 
започва да се гледа като по-трудно управляема и недостатъчно ефективна. Първата го-
ляма програма на денационализация след Втората световна война провежда в началото 
на 60-те години правителството на Конрад Аденауер в Германия, когато продава своя 
дял от акции във Фолксваген и индустриалната компания ВЕБА на частни инвестито-
ри. 

В истинския смисъл обаче този процес започва в началото на 80-те години от 
Маргарет Тачър във Великобритания. Тя обосновава необходимостта от приватизация 
с два основни аргумента – икономически и социален. Икономическият аргумент е, че 
приватизираните компании ще бъдат по-отговорни към акционерите, по-ориентирани 
към печалба и по-ефективни. Социалният е свързан с идеята за масово разпределяне на 
собствеността между гражданите с приватизацията, създаването на „народен капитали-
зъм”, което да върне отново Великобритания към лозунга, който Консервативната пар-
тия утвърждава още в 50-те години – създаване на „собственическа демокрация” 
(„property-owning democracy”). Чрез търговските банки дялове на няколко големи дър-
жавни монопола са предложени за продажба на физически и юридически лица. Въве-
дени са специални правила, в които има и лотариен принцип, за да се даде възможност 
на хиляди малки акционери да могат да купят поне по няколко акции. В периода 1979-
1984 година са продадени 14 големи държавни фирми или държавно участие в частни 
фирми за 8,5 милиарда лири. В края на Тачъровата ера едно голямо малцинство от хо-
ра, които никога преди това не са мислили да притежават акции държат от няколкосто-
тин до няколко хиляди акции в електрическата, газовата, водната, телекомуникацион-
ната компании. Именно това разширяване на акционерната база трябваше да затрудни 
                                                           
51 Вж. Мысливченко, А. Г. Западная социал-демократия: тенденции обновления о модернизации, сп. 
Вопросы философии, 2001, № 12, с. 5-6. 
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политическите опоненти на консервативната партия, когато дойдат на власт, да се 
опитват отново да национализират съответните предприятия. Започнатият от Тачър 
процес обаче бе подложен на остра критика поради това, че почти всички приватизи-
рани от нея компании са естествени монополи и не е възможно да се прави потреби-
телски избор, който да повиши ефективността им. 

Този процес получава особен тласък с идването на Роналд Рейгън на власт в 
САЩ. В средата на 80-те години това става глобален процес и множество правителства 
в Западна Европа, Азия, Латинска Америка, Северна Африка предприемат програми на 
раздържавяване. 

На Изтока през 80-те години също се засилват нагласите, че държавната собст-
веност е свързана с емпирична неосезаемост на субекта на собственост и това възпре-
пятства нейното стопанисване. Решението на икономическите противоречия не се тър-
си повече в одържавяването, както е през фордистката епоха, а в раздържавяването, 
което се реализира взривно в Източна Европа и бившия Съветски съюз. Налагат се 
представите за неефективността на държавната собственост и за това, че тя е предпос-
тавка за бюрократизъм и загуби. През последните две десетилетия приватизацията на 
държавни предприятия се превърна в глобална вълна. Според проучвания на Световна-
та банка от 1980 година до началото на 90-те години в света са приватизирани 6800 
предприятия, 2000 от които – в развиващите се страни52. В развитите държави делът на 
държавните предприятия в икономиката пада от средно 9 на сто от БВП в края на 70-те 
години до 6 на сто в началото на 90-те години. Повече от сто правителства са продали 
дялове от държавни компании на частни инвеститори общо за около един трилион или 
хиляда милиарда долара53. 

Държавата намалява своите правомощия в икономиката, прехвърляйки ресурси 
и влияние към частния сектор. Всичко днес се приватизира – дори тероризмът, който 
все повече се организира от частни групи, а не от държави (Осама бин Ладен, японски-
те тайни общества, американските десни паравоенни организации и пр.). Субектите на 
частния сектор заемат такова важно място, че на срещи, които определят световните 
тенденции каквито са Световният икономически форум в Давос, Швейцария, Бил 
Гейтс и Джордж Сорос привличат по-голямо внимание от главите на цели държави54. 

В същото време цял ред процеси, които са се осъществявали преди това от дър-
жавата, се поемат от корпорациите, от предприятията. Така държавата като че ли се 
отказва от предходната си планираща функция, но реално в производството сега много 
по-точно се планира, макар и по друг начин. В същото време цялостните държавни 
разходи в много страни реално не намаляват, а дори нарастват през последните години. 
В редица страни от ОИСР през последните 20 години делът на правителствата в БВП 
надвишава 50 на сто. Делът на държавните разходи в БВП на развиващите се страни 
също остава устойчив, макар че процентът на държавните предприятия намалява от 16 
на сто от БВП в 1980 година до 8 на сто в 1994 година. Това е свързано с факта, че при-
ватизацията не отстранява ангажираността на държавата с икономиката, но я променя 
от пряко производство на стоки към по-голямо осигуряване на услуги и трансфери на 
средства свързани с осигуровки и пенсии, здравеопазване и образование, макар че ня-
кои правителства приватизират и тези сфери. Освен това и след като са приватизирали 
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компаниите правителствата продължават да контролират и регулират едни или други 
икономически процеси, особено на равнище цели сектори на производство55. 

 
4.1.3.2. Държавата и ролята на държавната собственост 

По време на втората индустриална революция държавата се превръща в крупен собст-
веник, които владее значителен дял от националното богатство. В Западна Европа Авс-
трия заема първо място по дела на държавния сектор в националното промишлено 
производство. В 70-те години той съставлява 30% като в него са заети почти 104 хиля-
ди човека, т.е. една пета от целия производствен персонал на страната56. С началото на 
процесите на приватизация имаме намаляване на държавната собственост, но средства-
та, които минават през държавния бюджет остават огромни. Това означава, че държа-
вата по принцип се оказва съсобственик на цялата икономика, тъй като извлича с раз-
лични данъчни лостове огромни средства и преразпределя тези средства. 

Разходите на държавите в развитите страни нарастват от по-малко от 30 на сто в 
1960 година до около 50 на сто в 1995 година. Над половината от това увеличение се 
дължи на нарасналите социални трансфери, които включват от 9 до 20 на сто от БВП в 
различните страни. В страните от ОИСР имаме нарастване на националните стойности 
на субсидиите от 39 милиарда в 1989 година до 49 милиарда в 1993 година57. 

 
4.1.3.3. Разпределение на собствеността в корпорациите 

Проявява се засилена тенденция на превръщането на служителите на корпора-
цията в съсобственици. Корпорациите все повече се опитват да ангажират лично свои-
те работници и служители, раздавайки акции на най-добрите си от тях и опитвайки се 
да заличават различията между работници, ръководители и собственици и да създават 
своеобразен „работнически капитализъм”. Разширява се практиката един значим про-
цент от акциите да се разпределят между най-добрите служители или повечето служи-
тели. „Старото определение за задоволителни компенсации – облаги, работна запла-

та и осигуровки – вече не е валидно за днешното работно място. Сега компенсациите 

се измерват с акционерния фонд на компанията и разпределението на печалбите, ко-

ито могат да бъдат далеч по-големи от заплатите. 

В новаторските компании в Съединените щати ключовата дума днес е „сти-

мул”. Какви нови финансови спогодби ще дадат на хората стимул да вложат всичко 

от себе си в работата? 

Понастоящем е изпробвана цяла гама от нови финансови модели: премии, ак-

ционерно поощряване, разпределяне на печалбите, правото на служителите да купу-

ват акции и дори да притежават дялове от компанията. Тези различни, понякога 

сложни финансови модели, имат две важни общи черти: 1) Те целят да стимулират 

честността и производителността; 2) Те излизат от началническите канцеларии и 

са предназначени за средния работник и служител. Някога привилегия на шепата 

висши ръководители, сега премиите и акциите са отпускани и предлагани широко в 

хиляди икономически организации. 

Според Националния център за собствеността на служителите и работни-

ците [в САЩ от началото на 1985 година] съществуват повече от 5700 плана за 

продажба на акции сред служителите и работниците, обхващащи около 9,6 милиона 

души. А през 1976 година имаше само 843 такива плана, обхващащи около половин ми-
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лион работници.”
58

 Особено характерни в това отношение са високотехнологични 
корпорации като „Епъл” и „Тандем Компютър”. Плановете за подялба на печалбите и 
продажба на акции сред служителите са модел за много корпорации в развитите дър-
жави. 

„Плановете за подялба на печалбите съществуват още от края на миналия 

век, но стават особено популярни през последните няколко години. Сега в САЩ съ-

ществуват около 430 хиляди планове за подялба на печалбите според данни на Фонда-

цията за подялба на печалбите… Компаниите „Уестърн Еърлайнс”, „Ти Дабъл Ю 

Ей”, „Америкън Еърлайнс”, „Дженеръл Мотърс”, „Форд”, „Текстроникс” и „РОЛМ” 

са въвели планове за подялба на печалбите в брой.”
59

 

„Компанията „Пийпъл Икспрес”, създадена въз основа на самоуправлението, 

задължава всички свои членове да притежават акции. Около една трета от акцио-

нерния фонд на компанията – висок процент – е в ръцете на сътрудниците й (те не са 

наричани работници или служители), които могат да купуват акции с отстъпка. 

Според плана си за материално стимулиране „Пийпъл Икспрес” е учредила сътрудни-

ците й да закупуват акциите по номиналната цена.”
60

 

„От 1981 година компанията „Фред Шмид” предлага на служителите си от 

своите акции и благодарение на това за пет години продажбите й нараснаха от 27 

милиона на 62 милиона долара. Силните материални стимули бързо привлякоха в нея 

талантливи хора и ръководители от компании като „Мейси”, „Мейтаг” и „Сиърс”. 

Компанията „Линтън Плайуд”… използва по-различна собственост върху ак-

циите – така наречения работнически кооператив. Разликата между работническия 

кооператив и обикновената акционерна собственост се състои в това, че при послед-

ната акциите на работниците влизат в тръст и акциите, които те притежават, са 

гласувани от този тръст. Но след като работникът стане член на кооператив и купи 

акции, той получава и право на глас.”
61

 

През 90-те години обаче стана ясно, че не трябва да се преувеличава значението на те-
зи форми на създаване на „работнически капитализъм”. „Във Великобритания числото 
на притежателите на малки пакети акции нараства между 1983 и 1991 година с 2 мили-
она човека, което съставлява 5 на сто от възрастното население, до 11 милиона или 27 
на сто. В края на краищата в ръцете на работниците се съсредоточиха не повече от 10 
на сто от акциите на техните компании, а различието в цифрите в отделните предприя-
тия е от 6,5 до 31,9 на сто. Обаче скоро мнозинството от тях продадоха своите акции и 
относителният дял на собствениците в съвкупния акционерен капитал се съкрати с 40-
70 на сто. Само 200 хиляди нови собственици отидоха на това да вложат част от своите 
спестявания в акции на други предприятия, оценявайки при това положително своето 
участие в приватизацията.”62 

„В САЩ през 70-те и 80-те години е предприета програма за участие в печалба-
та, получила название ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Нейната реализация 
обаче също не измени общата ситуация. Ако в 1975 година схемите на ESOP са се из-
ползвали в 1601 фирми с 248 хиляди заети, то в 1989 година те са 10,2 хиляди фирми с 
11,5 милиона заети. На работниците са предадени пакети с ценни книжа на предприя-
тията – средно по 7 хиляди долара на човек. Като цяло в САЩ в рамките на тази прог-
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рама във владение на работниците са преминали акции на сума около 60 милиарда до-
лара, което не превишава 2 на сто от стойността на активите на промишлените и сер-
визни компании, контролирани от взаимни фондове. Подобен мащаб имат тези форми 
и в други развити страни; в Германия към началото на 90-те години не повече от 1,5 на 
сто от работниците владеят дялове в акционерния капитал на своите компании и тех-
ният дял като правило е твърде ограничен.”63  

„Такъв процес на „дисимилация” на собствеността не изменя традиционните 
отношения най-малкото по две причини. Първо, новите институционални инвеститори 
действат именно като частни собственици на най-големите компании, оказвайки влия-
ние на тяхната политика и стратегия, осигурявайки развитие на корпорацията и прив-
личайки за това ресурси. Второ, което е много по-съществено, представителите на 
средната класа, влагайки средства във взаимните фондове и финансови компании, като 
правило даже не знаят направлението на тяхното по-нататъшно инвестиране. В това 
отношение такива организации встъпват като средство за спестяване на натрупаното, 
каквито са били преди това банките; частните лица, както по-рано не се разпореждат с 
акциите и фондовете на промишлените компании. Затова е трудно да не се съгласим с 
Робърт Хайлбронер за това, че икономиката, широко основана на разпределение на 
собствеността сред различни слоеве на обществото, едва ли ще започне да определя 
лицето на различните стопански системи през ХХI век.”64 

В същото време не можем да не признаем, че идеите за разсредоточване на соб-
ствеността и капитала не само, че не стават по-малко популярни, но се намират и нови 
техни привърженици65. При това общият брой на притежаващите акции не само като 
служители в съответните компании, а чрез покупки на фондовите борси нараства. В 
началото на 1998 година 82 милиона американци, което е повече от когато и да е било, 
са собственици на акции, като половината от тях са взели решение за съответстващи 
инвестиции в следващите осем години. По този начин около 43 на сто от американски-
те семейства (по други данни от 57,5 до 59,8 на сто) държат в акции средства, състав-
ляващи около 28 на сто от общия капитал. Голяма част от тези инвестиции се осъщест-
вява чрез многочислените взаимни и пенсионни фондове66. 

Идеята за такова разсредоточване на собствеността става част от идеологията 
на „третия път”. Антъни Гидънс отбелязва в тази връзка: „Да се насърчават корпора-

циите да възприемат схеми на собственост на акции на своите служители, там къ-

дето това е възможно и да се подкрепя продажбата на губещи компании на техните 

служители, когато адекватен капитал за това може да бъде генериран. В повечето 

страни програми на изплащане на възнаграждение чрез акции на компанията се пред-

лагат много по-често за директори и менажери отколкото за служители. Обаче в 

САЩ 9 млн. служители са засегнати от такива планове в около 10 хиляди компании. 

Данъчните стимули може да дадат мотивация за повече компании да се присъединят 

към тази инициатива. Трябва да бъдат предоставени данъчни отстъпки на тези 

фирми, които предлагат определено равнище на собственост на служителите. За 

фирмите, възприемащи схеми за собственост на служителите трябва да бъде даден 

преференциален достъп до заеми. 
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Има основание да се мисли, че програмите за собственост на служители биха 
могли да станат обичайни с развитието на индустриите на знанието. Мрежовото прест-
руктуриране на големите предприятия, упадъкът на бюрокрацията и появата на много 
нови малки фирми са значима тенденция. Отложеното разпределение на печалбата е 
въведено в 15 на сто от фирмите с над 100 служители в САЩ до началото на 1990 го-
дина. Високотехнологичните индустрии изглежда са в авангарда. Акциите са най-
честата форма на изгода, освен заплатата, търсена от работещите във високотехноло-
гичните фирми. 

В по-корпоративистките икономики на континентална Европа участието на 
служителите традиционно приема различна форма. Доколкото тези икономики претър-
пяват промяна обаче е възможно да се използват схемите на предлагане на акции като 
средство на демократизиране на прехода. Във Франция например приватизацията съз-
даде мрежа от силни взаимозависими компании.”67 

Търсят се множество най-различни форми, чрез които да се реализира колек-
тивно функциониране на различни функции на собствеността – колективни права на 
служителите да разпределят една част от печалбите на компанията за социални цели, 
използването на кооперативи или изборни менажери на дяловете от акции на гражда-
ните, разглеждането изобщо на собствеността на капитала като право на всички граж-
дани, нуждаещи се от форма на представителство и попечителство, различни от тези, 
характерни за представителството на равнище държава чрез парламента68. 

Всичко това силно усложнява отношенията на собственост, включва в тях 
„мрежови елемент”, създава тенденция големи маси от собственици да притежават 
собственост на различни места в различни предприятия. „Капиталистът или се разсей-
ва в масата от хора (акционери), всеки от които по отделно не е капиталист или се 
превръща в организация от наемни лица или става подчинено лице на паричния меха-
низъм. Самите понятия „капиталист” и „капитализъм” в тази връзка загубиха социоло-
гически смисъл и вече не са подходящи – според Мясникова и Александър Зиновиев – 
за описание на западното общество. Завоалирането и размиването на отношенията на 
собственост встъпва като най-важна тенденция на постмодерна, вписваща се във „фи-
лософията на симулакромите”.”69 Това е теза, която обаче може да се оспорва, защото 
независимо от усложняването и динамизацията на отношенията на собственост, остава 
фактът, че съществуват много големи собственици на капитал, който може да се влага 
на различни места с оглед да се печели и хора, които нямат или имат минимални въз-
можности в това отношение, а са наемани от собствениците на капитал. Наред с 
Джордж Сорос и неговите финансови капитали съществуват например и милиони слу-
жители в услугите, милиони работници, вадещи си основната част от прехраната си със 
своя собствен труд. 
 

4.1.3.4. Инфособственост (интелектуален капитал) 

Информационната революция през последните десетилетия доведе до теориите 
за информационното общество, в които информацията се разглежда като предизвиква-
ща радикални промени във функционирането на икономиките и в частност и във връз-
ка със собствеността. Нарастващо значение придобива собствеността на физически не-
осезаеми активи, имащи символен, информационен, познавателен характер или „ин-
формационни ресурси”, каквито са откритията, изобретенията, рационализаторските 

                                                           
67 Вж. Giddens, Anthony. The Third Way and Its Critics, Cambridge: Polity Press, 2000, pp. 149 
68 Вж. Rustin, Michael. The Politics of Post-Fordism: or, The Trouble with ‘New Times’, New Left Review, N 
175, May/June, 1989, p. 75. 
69 Вж. Мясникова, Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности, сп. Вопросы философии, 

2002, № 7, с. 14; Вж. също Зиновьев, А. Глобальное сверхобщество и Россия, М.: АСТ, 2000. 
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предложения, книгите, вестниците, изобщо информационни продукти. Увеличават се 
мащабите на производство, разпространение и покупко-продажба на информационни 
продукти. Информацията продължава да функционира като стока и пазарът на инфор-
мационни услуги става характерен за днешния капитализъм – от вестниците и книгите, 
до различните телевизионни канали, компютърни програми, културни продукти, мар-
кетингови продукти, фирмени марки и т.н. 

Това е проблем, пред който се изправят държавите през втората половина на 
ХIХ век с развитието и нарастващата социална значимост на откривателската дейност, 
на техническите изобретения. Така възникват първите патентни доктрини и закони за 
защита на интелектуалната собственост, които поставят въпроса в каква степен към 
информационните, интелектуалните продукти е приложима класическата схема за вла-
деене, разпореждане и ползване на собствеността.. Днес съществува Световна органи-
зация по интелектуална собственост. 

Превръщането на знанието, информацията, интелектуалния капитал в основен 
ресурс на обществото като се имат предвид неговите особености като собственост 
предполага активно участие на обществото чрез държавата в производството на знание 
чрез финансиране на знанията във водещи направления. 

Всичко това води до оформянето на две противоположни концептуални ориен-
тации за последствията, които информационната революция има върху такъв феномен 
като този за собствеността – първата утвърждава, че става дума за радикални промени, 
правейки извода, че това ни води до своеобразен „информационен социализъм” (Бел) 
или „посткапитализъм” (Дръкър); според втората няма нищо съществено ново, основ-
ните особености на собствеността и съответно и на едно частнособственическо общес-
тво се запазват и в най-добрия случай движението е от „индустриален капитализъм” 
към „информационен капитализъм”. Кои са аргументите на едната и на другата страна? 

 
4.1.3.4.1. Инфособствеността е нещо радикално различно и по същество не е 

собственост 

Тази позиция се защитава от множество автори, които пишат за информацион-
ното и постиндустриалното общество като между тях най-известни са Д. Бел и А. Тоф-
лър, твърдящи, че се върви към доминиране на личната собственост на смяна на част-
ната. В Русия типичен защитник на тази позиция е В. Иноземцев, който твърди, че ин-
формационната революция създава предпоставки на мястото на частната собственост 
да дойде една нова лична собственост и да изтласка икономическите отношения от 
сферата на непосредственото производство70. У нас подобна позиция защитава Иван 
Николов. В общи линии всички тези автори смятат, че превръщането на информацията 
и способността да се създава и използва информацията във водещи за съвременните 
общества радикално преформулира въпроса за собствеността. Предходното доминира-
не на частната собственост и противопоставяне на частна и държавна собственост гу-
бят значение в един свят, в който информацията е основен ресурс, от който зависи 
просперитетът на индивидите и на обществото като цяло. Иван Николов смята, че 
предходните видове собственост – частна и държавна – все повече ще се заместват от 
личната собственост, спечелена чрез уменията на конкретния индивид. 

Джеръми Рифкин твърди че, в „новата ера пазарите отстъпват място на 

мрежите, а собствеността непрестанно бива измествана от достъпа. Компаниите 

и потребителите започват да изоставят централната ос на модерния икономически 

живот – пазарната размяна на собственост между продавачи и купувачи. Това не 

означава, че собствеността изчезва в настъпващата епоха на достъпа. Тъкмо нап-
                                                           
70 Вж. Иноземцев, В. Собственность в постиондустриальное общество и исторической ретроспективе, сп. 
Вопросы философии, 2000, № 12, с. 3-13. 
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ротив. Собствеността продължава да съществува, но вече е все по-малко вероятно 

тя да се разменя на пазара. Вместо това в новата икономика доставчиците прите-

жават собствеността и отдават под наем или облагат с достъп, абонамент или 

членски внос нейното краткосрочно ползване. Размяната на собственост между про-

давачи и купувачи – най-важната черта на модерната пазарна система – отстъпва 

място на краткосрочния достъп, осъществяван между доставчици и клиенти, нами-

ращи се в мрежова връзка. Пазарите се запазват, но те играят все по-незначителна 

роля в човешките дела. 

В мрежовата икономика както материалната, така и интелектуалната соб-

ственост са по-скоро обект на достъп, отколкото на размяна. Собствеността на 

материални капитал обаче, някога сърцевината на промишления начин на живот, 

става все по-второстепенна за икономическия процес. По-вероятно е тя да бъде разг-

леждана от компаниите просто като оперативен разход, а не като актив и да се 

счита за нещо, което се взема на заем, а не се притежава. Интелектуалният капи-

тал, от друга страна, е движещата сила в новата ера и е нещо силно желано. Поня-

тията, идеите и образите – а не нещата – са истинските обекти със стойност в но-

вата икономика. Богатството вече не се влага в материален капитал, а в човешкото 

въображение и творческия способности. Трябва да се подчертае, че интелектуални-

ят капитал рядко се разменя. Вместо това той се пази добре от доставчиците и се 

отдава под наем или с лиценз на други партньори за ограничена употреба от тяхна 

страна. 

Фирмите са вече доста напреднали по пътя на прехода от собственост към 

достъп. Те разпродават недвижимата си собственост, намаляват складовете, отда-

ват под наем оборудването си и използват външно финансиране за своите дейности в 

една надпревара на живот и смърт да се отърват от всеки възможен вид материал-

на собственост. Притежаването на вещи, на много вещи се смята за остаряло и не-

уместно в по-ефимерната и динамична икономика на новия век. В света на съвремен-

ния бизнес повечето от онова, което е необходимо за работата на една физическа 

фирма, всъщност е взето под наем.”71 
„Много е вероятно след двадесет и пет години самата идея за собственост да 

изглежда ограничена, дори старомодна за растящ брой предприятия и потребители. 

Просто собствеността е прекалено мудна институция, за да успее да се приспособи 

към почти влудяващата скорост на културата на наносекундата. Собствеността се 

базира на идеята, че притежаването на материални активи или имоти за продъл-

жителен период от време е нещо ценно. „Имам”, „притежавам” и „трупам” са ле-

леяни понятия. Днес обаче скоростта на технологичното обновление и зашеметява-

щото темпо на икономическата дейност често правят проблематично понятието за 

собственост. В един свят на продукти по поръчка, на непрекъснати изменения и об-

новления, както и на все по-кратък живот на продуктите всичко остарява почти не-

забавно. Да имаш, да притежаваш и да трупаш в една икономика, в която промяната 

е единственото постоянно нещо, става все по-безсмислено… В новия свят пазарите 

отстъпват място на мрежите, продавачите и купувачите са заменени от доставчи-

ци и клиенти и практически всичко е обект на достъп.”72 
За Тофлър това води до изчезване на собствеността изобщо, защото информа-

цията не е собственост в истински смисъл на думата, защото притежава особености, 
които други стоки не притежават. Информацията е специфичен вид стока, която при-
тежава три особени характеристики, различни от тези, които притежава собствеността 
в класическия смисъл на думата. 
                                                           
71 Рифкин, Д. Епохата на достъпа, С., Атика, 2001, с. 8-9. 
72 Рифкин, Д. Епохата на достъпа, С., Атика, 2001, с. 10. 
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Първо, за разлика от другите стоки, преминавайки у купувача, остава и у прода-
вача, т.е. тя не изчезва в процеса на потребление и може да бъде използвана от неогра-
ничен брой хора, т.е. представлява стока за обществено ползване. В този смисъл сами 
по себе си пазарните отношения като механизъм на разпределение на ресурсите не мо-
гат да се прилагат към производството и разпределението на знанието по същия начин 
както към производството и разпределението на натурални стоки. Там такива характе-
ристики на собствеността като владеенето, разпореждането съвсем не са в единство. 
Едно и също знание може да се ползва от много хора. В този смисъл знанието изглежда 
нещо различно в сравнение с традиционните форми на собственост. Затова и контро-
лът върху собствеността и използването на информационните продукти е много по-
труден. Ползата от компютърния софтуер не намалява, когато потреблението му расте. 
Резултатността на рекламните изображения не намалява, когато ги гледат повече хора. 
Те не са например хранителен продукт, който престава да съществува след като бъде 
изяден73. Този вид собственост много по-трудно може да бъде опазен в сравнение с 
традиционните веществени форми на собственост. 

Второ. Информацията и продуктите на знанията са безкрайно разширими, неиз-
черпаеми като ресурс, за разлика от природните суровини и материали. 

Трето. Информацията може да бъде тиражирана и разходите за производството 
на поредното копие на носителя на нейната първоначална версия с всеки нов етап на 
технически прогрес се стреми към нула. Тя не се износва физически. 

В съвременните предприятия „интелектуалният капитал” изпреварва материал-
ния капитал, включвайки както основни фигури, от които зависи развитието им, така и 
фирмените имена и търговски марки. „Популярното фирмено име е друга форма на 

неосезаемо реноме, което фигурира в балансовия отчет на корпорацията. Дженеръл 

Електрик, Ар-Си-Ей, Уестингхауз, Кодак, Сиърз, БанкАмерика, Дженеръл Мотърс, 

Проктър енд Гембъл, Форд, Уолт Динсни, Ай-Би-Ем, Америкън Експрес – имената да-

ват комфорт, внушавайки представи за солидни и надеждни институции. Това, че 

тези институции стават децентрализирани мрежи от контрактори, субконтракто-

ри, притежатели на лицензи и франчайзинг, дружества и други временни съюзи, - раз-

вивани от малки групи стратегически посредници, - не помрачава привързаността на 

потребителя, защото потребителите като цяло нямат представа за превръщане-

то.”
74

 

Там, където основна собственост става информацията, изчезва изобщо предход-
ната представа за собственост, с която са били свързани левите движения на индустри-
алната епоха. Собствеността вече не е онова, което е била, когато Маркс и първите со-
циалисти създават своите теории за нея. Тогава частната собственост е определящата 
характеристика на капитализма. Сега значимата собственост все повече се превръща в 
символична и метасимволична, от ограничена в неизчерпаема по същество. Изчезване-
то на традиционната представа за собствеността и демистификацията и сегментацията, 
все по-голямата индивидуализация на произвежданите предмети водят до радикални 
промени в пазара и Тофлър е склонен да говори дори за „края на маркетизацията”. 
Върви се към „транспазарна” цивилизация, която е зависима от пазара, но вече не из-
питва нужда да развива по-нататък тази структура75. 

 

4.1.3.4.2. Няма нищо ново под слънцето и информацията е собственост като 

всички други 

                                                           
73 Вж. Куа, Дани Т. Възходът на продуктите на знанието, сп. Куриер на Юнеско, януари 1999, с. 12 
74 Пак там, с. 96. 
75 Вж. Toffler, A. The Third Wave, Toronto et al: Bantam Books, 1980, pp. 283-288. 
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Една втора позиция по отношение на тезата за промени на собствеността във 
връзка с информационната революция е склонна да утвърждава, че няма нищо ново 
под слънцето, че информацията, знанието, интелектуалния капитал са стоки като всич-
ки други стоки. Типичен неин представител е например Л.А. Мясникова76. Няколко са 
техните аргументи: 

Първо. Няма нищо ново под слънцето. На всички етапи на развитие на човечес-
твото е имало продажба на информация и хора, които са се занимавали с това и този 
процес се е подчинявал на стоково паричните отношения. Производство на информа-
ционна продукция и наличието на хора, изкарващи си хляба чрез това, което е известно 
като „свободни професии”, при които имаме самонаемане е феномен, който съществу-
ва още в античността. На всички етапи от развитието на човечеството имаме и инфор-
мационен тип продукция, която се продава – така е било винаги с културата, изкуство-
то и науката. Още в антична Гърция древните софисти стават едни от най-богатите хо-
ра, продавайки своята способност да правят информация, да обучават другите. 

Надали може да се каже, че информацията се превръща в основен ресурс на 
съвременните общества и от тук в основна форма на собственост. За да съществува и 
притежава определено благосъстояние, човечеството е необходимо да обръща особено 
внимание на материалното производство и на количеството енергия, да стимулира 
потреблението. Затова в съвременния свят продължава да доминира не толкова инфор-
мационния, колкото енергийния проблем в развитието на човека. Обществата се нуж-
даят от все повече енергия и материални стоки и битката за тях се засилва. 

Второ. Надали можем да кажем също, че съществува някаква водеща тенденция 
на преход на частната собственост в лична, макар че има немалко хора, които изкарват 
хляба си като дребни собственици или чрез своята лична собственост. Но такива само-
наемащи се работници е имало на всички етапи от историята на човечеството от древ-
ния свят до наши дни. Практически в развитите страни почти всеки може да си купи 
персонален компютър, но това не значи че контролът върху средствата за производство 
отива у отделните индивиди, които контролират властта. Милионите, работещи на 
компютри са наемни работници. Напротив, с огромни темпове върви концентрация на 
собственост у отделни индивиди и групи, а така също и в ръцете на транснационални 
компании. Дори най-гениални производител на знания, който може да печели от това 
твърде много, е принуден да продаде или предаде своя информационен продукт на съ-
ответните капиталисти, които се разпореждат с него. Производството на информаци-
онни продукти, независимо дали става дума за Холивуд или за един голям вестник с 
големи журналисти в него, за Силиконовата долина, в базисните си характеристики не 
се различава от това, което наблюдаваме при индустриалния капитализъм. Така както 
да речем в едно текстилно предприятие имаме различни етапи на производството на 
стоката от дизайна, създаването на нови материали през шева и продажбата, които в 
крайна сметка като цяло са в ръцете на определени собственици, независимо че имат 
информационни съставки, така е и например в типично информационно производстве-
но предприятие като един голям вестник или една водеща телевизионна компания. 
Производителите на информация там са си наемни работници, независимо от това нап-
ример че дори основната част от тяхната дейност може да се извършва непосредствено 
от дома им. 

Да вземем професията на програмиста, която нерядко се сочи като типичен 
пример за дейност, чрез която частната собственост отстъпва място на личната. Хиля-
дите програмисти по света в огромната си част работят като наемни работници, подчи-
нени на логиката на пазара, при която например за една и съща квалификация програ-
                                                           
76 Вж. Мясникова, Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности, сп. Вопросы философии, 

2002, № 7. 



 45

мистът в Индия получава 20 пъти по-малко отколкото в САЩ. В какво хилядите прог-
рамисти, работещи за „Майкрософт” или тристата хиляди програмисти, създаващи по 
договор програми за водещи фирми от Силиконовата долина, се различават от обикно-
вени пролетарий, продаващ своя труд? Вярно е, че един или друг от тях може да се 
опита да създаде самостоятелна фирма, но продуктът, който пуска, се купува и продава 
и по принцип основната част от програмните продукти се реализира чрез ограничено 
число огромни транснационални компании с известни марки. Вярно е, че сред тях мо-
же да има по-преуспяващи, печелещи много големи пари, представляващи своеобразна 
„аристокрация”, но такава „работническа аристокрация” имаме и в условията на ин-
дустриален капитализъм. Дори един Бил Гейтс е просто един ловък менажер на проек-
ти, добър финансист и спекулант с усет към новото, но с тези си свои качества той не 
се отличава от всеки капиталист в предходната епоха и неговото богатство се дължи 
именно на този тип качества. Освен това тенденциите са в близките години рутинното 
програмиране изцяло да се автоматизира и в армията на САЩ например като се изпол-
зва езикът „Ада” този проблем вече е решен. При това положение се очаква през след-
ващото десетилетие сред нарастващата армия от програмисти-пролетарии да настъпи 
жестока безработица, макар сред елитните програмисти в близко време тази опасност 
все още да не съществува77. 

Четвърто. В полза на тезата за перспективата личната собственост да замени 
частната собственост нерядко се привежда тезата, че броят на индивидуалните специа-
листи и предприемачи, които започват бизнес и успяват благодарение на своите собст-
вени способности, знания, умения да натрупат богатство, се увеличава. Ако вземем да-
ваната за пример като най-развитата в това отношение икономика каквато е тази на 
САЩ, се казва например, че за периода 1980-1997 година относителното количество 
индивидуални предприятия е нараснало от 68 на 73%. В същото време обаче трябва да 
имаме предвид, че паралелно е вървяла противоположна тенденция – относителният 
дял на продажбите на тези предприятие е паднал от 6,5 до 5%, а в същото време обемът 
на продажбата на големите корпорации (в които няма ограничения за броя на акционе-
рите) неизменно е съставлявал 89% от продажбите на всички стопански субекти78. 
Господстващото положение на големите корпорации в условията и на така наречената 
„нова икономика” се запазва, а множеството малки предприемачи, които си вадят хля-
ба като самонаети, използващи своята квалификация, знания, умения, по принцип не се 
различава от този род икономически субекти на всички етапи на развитието на капита-
лизма, независимо от факта, че днес те могат да извършват голяма част от своята дей-
ност с компютри, калкулатори, бивайки включени в някакви мрежи, използвайки ак-
тивно различен тип информация. 

Ако вземем най-наукоемките отрасли през последните години, в които вървят 
най-много открития ще видим, че те са в най-висока степен капиталистически, обвър-
зани с дейността на крупния капитал, изискват огромна концентрация на средства. Там 
именно той има особено голямо значение. Така е например в авиационната и ракетна 
индустрия, с производството на оръжия, оптоелектрониката, биотехнологиите, нано-
технологиите. Вярно е, че в много от тях сложността на менажерския труд в условия на 
усложняваща се конкуренция води да нарастване на заплащането на менажерите или че 
те притежават и дялове от предприятията, а акции като заплащане се предлагат и на 
най-добрите работници, но в крайна сметка всичко това е свързано с динамични отно-
шения на собственост. 
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Пето. Вярно е, че информацията или знанието притежават определени особе-
ности, които правят „инфособствеността” в определен смисъл различна от останалите, 
усложнява проблема за нейното опазване, продажба и така нататък, но именно за това 
се създава и разгръща сложно законодателство, отнасящо се до интелектуалната собст-
веност и се води борба с жесток натиск в целия свят за нейното опазване. Превръщане-
то именно на информацията в основен вид собственост и основен капитал при условие, 
че за разлика от земята или машините, тя е лесно преносима и една и съща информация 
може да се потребява от множество различни хора, прави особено остър въпроса за за-
щитата й като собственост и организирането на съответния пазар на знания. Този въп-
рос традиционно е бил поставян в по-тесния контекст на патентоването и патентните 
права (на откритията, изобретенията, рационализаторските предложения) и правилата 
на борба срещу плагиатството в науката и изкуството, т.е. съответните закони за автор-
ското право. От държавата се е очаквало да гарантира на производителите правото на 
собственост на знанията и на получаване на заплащане от тези, които го ползват. Инс-
титутът на патентите служи на практика за укрепване на правата на интелектуална соб-
ственост. Интелектуалната собственост дава право на владеене, разпореждане и полз-
ване на всеки идеален (интелектуален) обект. 

Проблемът тук е, че за да се реализира една стока, тя трябва да се рекламира, но 
информацията за знанието като стока носи със себе си опасност от неговото „разсейва-
не”, т.е. от загуба на правото на собственост. Сега измеренията на проблема за собст-
веността на информацията стават много по-широки и по други причини. Мощни орга-
низации като Асоциацията на филмовата индустрия (Motion Picture Association of 
America или MPAA) и Асоциацията на звукозаписната индустрия (Recording Industry 
Association of America или RIAA), които са представители на големите звукозаписни и 
филмови компании, наложиха приемането на поредица от закони в САЩ и в много 
други страни за защита на интелектуалната собственост. Американците, които са най-
заинтересовани в това отношение, се опитват да наложат в глобален план законите за 
интелектуална собственост, с които да защитят своята филмова, музикална и софтуер-
на продукция. В 1992 година е приет Audio Home Recording Act, определящ границите, 
в които можели да се правят копия за „домашно” ползване и използване на записи с 
некомерсиални цели. В 1995 година се приема Digital Performance Right in Sound 
Recording Act, свързан с авторското право върху всяка дигитално излъчена информа-
ция. През 1997 година се приема No Electronic Theft Law (NET Act), който дава за пър-
ви път възможност да се осъжда потребител за притежаване на нелегално съдържание, 
без той да има конкретен приход от него или комерсиална печалба. Наказанията вари-
рат от 3 до 5 години плюс глоби до 250 хиляди долара на всеки отделен елемент. В 
1998 година в Женева с участието на 180 страни е приет Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA), който се определя като най-важния закон за авторското право през втора-
та половина на века. Определят се патентите на електронните „ключалки”, както и от-
говорността на Интернет-пръвайдърите за онлайн нарушения на авторските права. 

При това възникват нови и непознати казуси като например този, че милионите 
потребители на Интернет могат чрез технологии като „Напстер” да си обменят музика 
без големите компании да печелят от това по тази причина. През 2001 година Асоциа-
цията на американската звукозаписна индустрия спечели делото срещу Napster, тази 
първа програма за безплатен обмен, обвинявайки я в нарушаване на авторски права и 
очаквайки така да се сложи край на пиратството. Това обаче не стана, а се случи точно 
обратното. Появиха се много по-развити, по-децентрализирани и интелектуални вер-
сии на този музикален сървър с много по-малка вероятност да бъдат ограничени. Ин-
тернет пиратството взема нарастващи размери, които трудно могат да бъдат овладява-
ни засега правно и технически. Безплатното източване на най-новите филми, за които 
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са похарчени милиони долари, на видеоигри и музика става част от дейността на все 
повече хора, които не са някакви свръхталантливи хакери, а обикновени компютърни 
маниаци. Според експертни оценки през 2003 година за един месец от интернет безп-
латно се източват 2,6 млрд. файла с музика, без да се броят филмите, тв шоутата и ви-
деоигрите. Проучванията показват, че през 2001 година в България над 50% от потреб-
лението на музикални продукти е незаконно и идва от интернет-пиратство. Най-
големият нарушител е бил Китай, където 90% от потреблението на музика е било пи-
ратско, след него са се нареждали Индонезия с 85% и Русия с 65%. В САЩ, Япония и 
Западна Европа музикалното пиратство е било по-малко от 10%. В резултат на всичко 
това през 2003 година продажбата на компактдискове по света е намаляла с 5% в срав-
нение с 2001 година и с 10% спрямо 2000 година. При това се смята че независимо от 
масираната война, пиратството много трудно може да бъде победено. Факт е, че дори в 
развити страни с отлично работеща съдебна система се оказва засега невъзможно да се 
пребориш с пиратството, а още по-малко това е възможно в останалия свят. Повечето 
от пиратството се извършва чрез софтуеър с обмен на файлове от типа на Kazaa и 
Gnutellа, които дават възможност за складирането на информацията (филми, музика, 
игри) и изпращането й чрез имейл. Преследването на компаниите, създали съответния 
софтуеър се оказва изключително трудно. Така например адвокатите на звукозаписната 
индустрия се опитват да открият и да обвинят в нарушаване на американския закон за 
авторските права компанията Sharman Networks, която е дистрибутор на Kaaza, но това 
се оказва невъзможно, защото се оказва, че тя е регистрирана в република Вануату, 
разположена на група южнотихоокеански острови, но се управлява от Австралия, сър-
върите й се намират в Дания, кодът на софтуеъра за последно е засечен в Естония, а 
първоначалните разработчици на софтуеъра, контролиращи все още основната техно-
логия, живеят в Холандия79. 

Шесто. Ако може да се говори за доминиращи форми на собственост и за тен-
денции в съвременния глобален капитализъм, те са свързани не толкова с инфособст-
веността или изчезването на предходното съдържание на понятието за собственост, а с 
доминирането на финансовия капитал и огромните спекулации на глобалните финан-
сови пазари, които във висока степен са се откъснали от логиката на реалното произ-
водство, движат се по цялата планета и по същество на едно или друго място могат да 
имат неочаквано разрушително действие върху реалната икономика. Така в глобален 
план водеща роля в икономиката придобива една глобална финансова олигархия, собс-
твеници на финансов капитал, самонарстващ чрез спекулативни, а често и незаконни 
сделки и в много отношения недостатъчно свързан с баланса на търсенето и предлага-
нето в реалната икономика. Извършва се „трансформации на пазара на реални стоки по 
посока на чисто информационно-финансови схеми, към виртуалната икономика на 
мрежово движение на капитали – образува се автономна система на виртуален капита-
лизъм, който подменя под себе си реалната икономика.”80 

Седмо. Интелектуализацията на труда и ангажираността с творческа информа-
ционна дейност засяга дейността на относително малка част от работещите в света, но 
същевременно и нараства обемът на рутинния труд на милиони хора в сферата на услу-
гите, където степента на стереотипност и повторяемост е висока. Това са огромно ко-
личество хора, работещи в нарастващия сектор на услугите в съвременния свят. 

Осмо. Нерядко, за да се покажат особеностите на инфособствеността, се прави 
разлика между информация и знание. Информацията след като веднъж е произведена е 
достъпна всекиму и нейното усвояване не означава отчуждаването й от някой друг. Та-

                                                           
79 Вж. Гелевски, В. Всичко без пари, в. 168 часа, 30 май-5 юни 2003, с. 24. 
80 Мясникова, Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности, сп. Вопросы философии, 2002, 
№ 7, с. 15. 



 48

ка например след като веднъж е открито, колелото може да бъде ползвано от всеки и 
има огромно количество превъплъщения. Така цената на копията от оригиналния про-
дукт клони към нула. За разлика от информацията, знанията, уменията, творческите 
способности на човешкия капитал, са достъпни в своя автентичен вид само на своя 
създател и по принцип са неотчуждаеми, тъй като всяко тяхно предаване изменя пър-
воначалните им качества. А копията от оригиналния продукт, резултат на определени 
знания, са с много по-ниска цена и с тенденция на непрекъснато намаляване. Знанието 
е свързано с идеята за творчеството, предполага че съществува творческа и нетворчес-
ка информация. Нетворческият тип информация може да бъде предмет на стоковопа-
рични отношения, за разлика от творческия, който не може да бъде стока. Тази идея 
обаче може да се оспорва – откритията, произведенията на изкуството също имат своя-
та цена и са стока – защитени са чрез патентно и авторско право, а от своя страна изс-
ледователите по принцип са част от големи колективи, които се финансират от големи 
собственици на капитал или от държавата, превръщащи се в собственици на съответ-
ните продукти. Съвременната наука, изкуство, информационни продукти не се създа-
ват и прилагат от изолирани учени, а от големи колективи в университети и лаборато-
рии, в транснационални корпорации и огромната част от тези, които ги създават, се 
намират в наемни отношения със съответната институция. Около 90% от изобретения-
та имат пряко отношение към мястото на работа и производствения процес. И затова и 
още първите концепции за изобретенията в края на ХІХ век защитават интересите на 
предприемачите в това отношение81. 

Производството на ново знание има средно необходима за обществото цена, ко-
ято се влага за тази дейност. Вложено в някакъв продукт, разпространяван в общество-
то, това знание в началото може да има много висока маргинална стойност, която пос-
тепенно да пада и да стигне до нула. Но това е валидно за всяка нова стока. 

 
4.1.3.5. Човешкият капитал 

Генерирането, съхранението, използването на информацията зависят от хората. 
Поради това и нарастващата роля на информацията като ресурс е неотделима от рязко-
то нарастване на ролята на способностите, уменията, знанията, творчеството, инициа-
тивата на човека или това, което днес се нарича „човешки капитал”, който е по-висша 
форма от инфособствеността и има по-голямо значение от нея. Придобиването на ин-
формация в нейния обективиран вид изисква все по-малко разходи и в това отношение 
информацията е достъпна и демократична. Напротив, човешкият капитал е следствие 
от достигането от личността на високо интелектуално равнище, обусловено не само от 
образованието, но често и от наследствени фактори и в това отношение различията в 
човешките способности, индивидуалните различия служат като основа не на равенство, 
а на нова социална стратификация. 

От тук В. Иноземцев прави изводът, че информацията като всеки друг произ-

водствен ресурс може да бъде и е обект на собственост и в този смисъл съвремен-

ните информационни икономики си приличат с предходните индустриални икономики. 

За разлика от нея и всеки друг производствен ресурс, знанието може да бъде и е само 

обект на владеене и в това си качество представлява основа за качествено нова сто-

панска система, в която рязко нараства ролята на субективния момент, опиращ се 

на това, което се нарича нерядко „човешки капитал” или „интелектуален капи-
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тал”
82

. Сега еволюцията както на обществото като цяло, така и на икономиката зави-
сят в максимална степен от еволюцията на съставляващите обществото хора, а не прос-
то от някакви собствени закономерности на икономическо развитие. Предприятието 
може рязко да намали стойността си, ако ключови фигури го напуснат. „Разбира се, 

определени интелектуални активи ще останат дори след като си отидат талантли-

вите сътрудници – между тях, такива като патенти и авторски права, които са за-

конното наследство на минали творчески идеи. Но във високостойностната иконо-

мика такава интелектуална собственост често доста бързо губи стойността. В 

края на краищата, патентите и авторските права защитават само откритията, 

направени в определен момент на времето. Те не защитават първоначалното откри-

тие, че съществува определен проблем, който потребителите жадуват да се реши 

(като например, как да запишат телевизионно предаване, за да го видят по-късно в 

по-удобно време); нито пък защитават множеството последователни идеи за усъ-

вършенстването на дадено решение (като например, лекият камкордер, който има 

втора функция на записващ видеокасетофон). А този вид открития, - че съществува 

пазар и че има разнообразни начини той да се обслужи, - често са по-ценни дори от 

оригиналното патентовано или регистрирано с авторско право изобретение. „Реша-

телите”, “откривателите” и посредниците, които може да не са играли никаква ро-

ля в оригиналния продукт, обикновено се втурват да се възползват от новите пазари, 

които са разкрити и стимулирани от откритието.”
83

 

„…Когато отделните работници притежават всички необходими навици за 

производство на информационни продукти, както и възможности за придобиване ка-

то собственост на всички нужни им „средства за производство”, обективно се съз-

дава ситуация, когато компанията в по-голяма степен се нуждае от подобни сът-

рудници, отколкото те от нея. Работникът продава сега на владелците на компани-

ята вече не своята способност на труд, а конкретните резултати от интелектуал-

ната си дейност; при това той има всички възможности да „сътрудничи с компани-

ята, например да обработва за нея информация, но не да работи за компанията”. Та-

зи качествено нова степен на свобода на съвременния работник прави непригодни 

принципите на управление, формирали се в корпорацията от индустриален тип. От 

друга страна, даже в този случай, когато между ръководството на компанията и 

нейния персонал се установява конструктивно взаимодействие, остава фактът, че 

значителна (а понякога и по-голямата) част от пазарната стойност на компанията 

се определя от интелектуалния капитал на нейните работници и поради това не се 

намира под прекия контрол на ръководството. Именно поради тези причини съвре-

менната корпорация принципно се отличава от предшестващите я форми…”
84

 

„Традиционната икономическа теория е основана на закона за намаляващата 

възвръщаемост. Когато някакъв ресурс се изтощава, цената му нараства; ръстът на 

цената, на свой ред, подбужда купувачите да запазят ресурса и да търсят по-евтини 

заместители, което накрая пак снижава цената. Високите цени на нефта през 70-те 

години, например, мотивираха потребителите да икономисват енергията и насочиха 

нефтените компании да търся още нефт – и двете инициативи накрая накараха це-

ните на нефта да спаднат през 80-те. Едно от големите преимущества на ценовата 
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система, както ще потвърдят всички икономисти, е че тя се стреми да се уравновеси 

автоматично. 

Човешкият капитал, обаче, работи по друг принцип. Понеже хората се обуча-

ват с практиката, стойността на това, което правят, обикновено нараства с нат-

рупването на опит. Тази система не е самокоригираща се в смисъл, че тези, които 

първи натрупват опит, губят всички привилегировани цени, с които разполагат, ко-

гато накрая останалите ги настигнат. Обратното, хората, които са имали доста-

тъчно късмет да получат отлично образование, последвано от производствен опит в 

извършването на сложни дейности, могат да станат устойчиво по-ценни с времето, 

така че на другите да им бъде трудно въобще да ги настигнат. Всъщност тяхното 

нарастващо предимство може да се простре отвъд едно поколение, защото техните 

допълнителни доходи се инвестират в образованието и подготовката на децата им. 

Такива разширяващи се различия могат да станат ендемични за една глобална иконо-

мика, изградена върху високостойностни умения, а не върху рутинен труд и капи-

тал.”
85

 

Това, че именно човешкият капитал е ключов ресурс в новите информационни 
икономики, се вижда от факта, че в най-високотехнологичните отрасли големи компа-
нии възникват не с някакви големи предварителни финансови и материални инвести-
ции, а благодарение на идеите на определени хора и такава е съдбата на повечето ус-
пешни днес компютърни компании. При това огромната роля на човешкия капитал при 
тях се вижда и от факта, че като се сравнят броя на работещите и пазарната им цена те 
превишават многократно в това отношение традиционни индустриални корпорации 
например като „Дженеръл мотърс”. 

Нарастващата роля на човешкия капитал става особено видна чрез увеличава-
щата се тежест на нематериалните, неосезаемите активи в оценките на собствеността 
на корпорациите. Не материалните активи, а очакваните доходи формират пазарната 
цена на компанията. От началото на 70-те години имаме стабилна тенденция на изпре-
варващ ръст на пазарните оценки на корпорациите в сравнение с техните реални акти-
ви. Средното отношение на пазарната стойност към балансовата стойност например на 
американските корпорации за този период нараства повече от два пъти – от 0,82 до 
1,69, а при най-високотехнологичните корпорации како „Ител” това съотношение е 2,8 
към 1, при „Майкрософт” – 9,5 към 1, при „Ройтерс” – 10,2 към 1, при „Оракл” – 13 
към 1 и при „Нетскейп” – 60 към 186. Това от своя страна е свързано с факта, че корпо-
рациите все повече зависят от качеството на човешкия капитал в тях, който определя 
фактическата им пазарна цена, т.е. все повече зависят от своите служители и работни-
ци. 

Умственият труд става все по-значим и изтиква физическия като източник на 
принадена стойност. Така човекът става много по-значим в производството и ако във 
фордистката епоха е била възможна фраза от типа „има човек – има проблем, няма чо-
век – няма проблем”, изразяваща заменимостта на масовия човек, масовия работник в 
масовото общество, то сега тя трудно се вписва в един нов контекст, в който добре 
подготвения човек става изключително важен фактор в производството. Това навсякъ-
де започва да променя отношението на държавата към образованието, квалификацията 
и преквалификацията и е свързано с увеличаване на усилията и средствата за тази цел. 
Ако през 1960 година за целите на образованието и здравеопазването в САЩ са израз-
ходвани 4,9 на сто от БВП, в 1970 година е вече 10 на сто, а в края на 70-те години това 
число достига 16,4 на сто. През втората половина на 80-те години за един ученик в 
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Швейцария се изразходват 1000 долара годишно за материална база, а в СССР се дават 
за това само 58 рубли87. През 1991 година за първи път разходите за придобиване на 
информация и информационни технологии в САЩ, съставляващи 112 млрд. долара, 
стават повече от разходите за придобиване на производствени технологии и основни 
фондове, които са под 107 млрд. долара88. 

 
4.1.3.6. Социалният капитал 

Идеята за социалния капитал е изказана за първи път от социолога Джеймс Колман. 
Под социален капитал се разбират такива характеристики на едно общество като рав-
нището на доверие в него и нормативната му система, които съдействат за неговото 
функциониране, улеснявайки координацията между хората89. Той е свързан с мрежите 
на доверие, които индивидите създават за социална подкрепа помежду си. Подобно на 
финансовия капитал социалният капитал може да бъде разпространяван – инвестиран и 
реинвестиран. Разходите за координация на хората намаляват много повече чрез общи-
те им норми отколкото чрез бюрократични йерархии90. 

Смята се, че социалният капитал има ключово значение за развитието на съвре-
менните икономики на знанието, защото от него зависи лекотата и бързината на създа-
ване на мрежи на сътрудничеството между хората в условията на глобализация. Соци-
алният капитал има ключово значение за функционирането на гражданското общество, 
намалява разходите за координация между индивидите, която иначе трябва да бъде ре-
ализирана с насилие или чрез бюрократични йерархии. Социалният капитал е фактор 
за солидарност в обществото, той е способност на хората да работят заедно за общи 
цели в групи, организации и общности в хармонични връзки на доверие, създавайки 
ефективни канали на комуникация, норми и санкции. Той обвързва хората помежду им 
чрез връзки на доверие помежду им, трансформирайки ги от егоцентрични същества, 
каквито са те в сферата на пазара, на капиталистическата икономика, в хора с чувства 
за взаимни задължения, членове на общности, обединени от общи интереси, в хора 
имащи усет за общо благо91. Равнището на икономически успехи и предприемаческа 
активност силно зависят от равнището на социален капитал, с което разполага едно 
общество като цяло или в частност една или друга бизнес организация. 

„За основа за взаимодействие на работниците в съвременната компания мно-

зинството изследователи смятат установилото се между тях доверие (trust), на ос-

новата на което се формира така нареченият социален капитал на компанията. По-

нятието доверие, достатъчно широко използвано от социолозите, въпреки това не е 

получило напълно еднозначно определение. Както може да се съди от контекста на 

използването му в множество икономически и социологически работи, даденият 

термин обединява чертите на такива понятия като убеденост, вяра и надеждност; 

при това се прави акцент както на вътрешно-интуитивния характер на доверието, 

така и на това, че то не само представлява някаква етическа норма, но и активно се 

проявява в отношенията между работниците на компанията… такъв тип поведение 

не може да се утвърди в организация, сътрудниците и подразделенията на която вза-
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имодействат помежду си в съответствие с положенията на контракт и движени 

от користни интереси; то е възможно само в условията, когато хората са обединени 

от емоционално окрасени, почти семейни отношения, взаимно уважение и доверие… 

Качествено новите взаимоотношения между работниците на компанията стават 

сега важен фактор за повишаване не само на нейната конкурентоспособност, но и на 

пазарната й стойност. В степента, в която съвременните корпорации преминават 

от производството и продажбата на стоки към реализацията на услуги и информа-

ция, взаимоотношенията вътре в компаниите стават очевидно икономическо благо, 

определящо нейните позиции на пазара.”
92

 

 

4.1.3.7. Културният капитал 

Понятието културен капитал се въвежда от Пиер Бурдийо в дискусията на идея-
та за човешкия капитал. Чрез него той иска да покаже как са разпределени културните 
ресурси между различните социални групи в обществото. Всеки човек акумулира в се-
мейството си и от средата си определени културни ресурси, които са нещо повече от 
способностите, дарбите, уменията, включени в идеята за човешки капитал. Културата 
за Бурдийо е най-естествената форма на притежание. Образованието и културата на 
личността всъщност са форма на съществуване на културния капитал. „Образованието” 
или „културата на личността” е вид капитал (инвестирано време), който поради самата 
си форма на съществуване и акумулиране (като интериоризиране, инкорпориране) ос-
тава скрит като капитал и създава илюзията за естественост и вроденост. Културният 
капитал може да бъде разбран по аналогия с хабитуса като телесно притежание, в кое-
то притежанието чрез телесната форма на съществуване е превърнато в същност, при-
рода. Външната форма на функциониране на културния капитал е символичния капи-
тал93. 

 

4.1.3.8. Символният капитал 

Виж: Бодрияр, Жан. Към критика на политическата икономия на знака, С., Кри-
тика и хуманизъм, 1996. 

Бурдийо, Пиер. Икономика на символните блага, В: Бурдийо, Пиер. Практичес-
кият разум, С., Изд. къща „Критика и хуманизъм”, С., 1997. 
 

4.1.3.9. Рязко увеличени мащаби на корпоративна собственост 

Рязко се увеличават мащабите на корпоративната собственост във формата на 
концентриращи все по-големи капитали транснационални корпорации, инвестиционни 
и хеджфондове, чийто капитал е по-голям от богатството на множество държави като 
цяло, а собствениците му могат да бъдат стотици хиляди и милиони хора. Така напри-
мер половината от основните фондове в САЩ са собственост на пенсионните фондове, 
които се владеят колективно от всички работещи американци. В резултат на гигантс-
ките сливания на транснационални компании през последните години се образуват 
структури, които притежават собственост на стойност стотици милиарди долари. 

От края на 70-те години насам повече от половината преки инвестиции на аме-
рикански компании се осъществяват във формата на смесени предприятия с чуждест-
ранни партньори, което позволява на тези компании да ползват не само своите конку-
рентни предимства, но и тези на чуждестранния партньор и така се получават взаимни 
изгоди. Типични в това отношение са обединенията на американски и японски фирми, 

                                                           
92 Иноземцев, Владислав. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные послед-
ствия постэкономической революции, М., „Academia” – „Наука”, 1999, с. 257-258. 
93 Вж. Маринова, Светла. Символният капитал на „културата” и аналитичният капитал на „култура”, сп. 
Социологически проблеми, 1997, № 3, с. 29. 
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които водят до създаването на изключително конкурентоспособни хибридни компа-
нии. Обединението с различни местни фирми, които познават съответния локален па-
зар, сега става особено важно, тъй като доброто познание на местната бизнес среда, 
пазарните обичаи и законодателство, специфичния потребител, е изключително важно 
предимство в новите условия на много по-голямо отчитане на спецификата на различ-
ните групи потребители при един разширяващ се демасифициран пазар. 
 
 

4.1.3.10. Преразпределение на функциите по владеене, разпореждане и ползване 

Корпоративната собственост в съвременните високостойностни предприятия 
променя коренно характера си в сравнение с както това, което тя представлява по вре-
ме на първата индустриална революция, когато Маркс създава своята теория за класо-
вата борба между собственици и пролетарии, но и в сравнение с това, което представ-
лява тя по време на втората индустриална революция в епохата на фордисткото масово 
производство, когато Бърнхам създава своята теория за разделението на собствеността 
между акционери и менажери. Може да се каже, че всеки етап на развитие на произво-
дителните сили изисква различен тип структура на собствеността. Да „притежаваш” 
компания днес не означава това, което е означавало в предходни периоди. Ако в епоха-
та на фордизма функциите по управлението на собствеността ясно са концентрирани в 
ръцете на топ менажерите в една строго йерархически изградена структура, където 
имаме ясно разграничение между управление и собственост, породило в началото на 
века идеите на Бърнхам за менажерската революция, сега процесите на управление на 
собствеността стават много по-дифузни, включват в себе си много повече участници на 
различни равнища. 

Както отбелязва Робърт Рийч: „Нито една отделна група или участник не „уп-

равлява” това предприятие, както беше управлявано предприятието за масово произ-

водство. Нито пък някой го „притежава” в традиционния смисъл. Директорите ко-

ординират и посредничат; инвеститорите осигуряват част от парите, необходими 

за финансиране на дейността му, за което ще бъдат възнаградени, както и много 

други участници, с част от печалбите. Най-квалифицираните и талантливи „реши-

тели” и „откриватели”, от които зависи толкова много, също, вероятно ще получат 

дял от печалбите. Те ще имат значителна свобода на действието за това, което 

правят и как да го правят. Рутинните функции все по-често се договарят с външни 

изпълнители. По този начин властта дифундира. 

Официалната организационна схема има малко общо с действителните източ-

ници на власт във високостойностното предприятие. Властта зависи не от офици-

алните пълномощия или служебно положение (както беше в предприятието за масово 

производство), а от способността да се добавя стойност към инициативните мре-

жи. „Решителите” или „откривателите” на проблеми или посредниците действуват 

като лидери, които създават пътища, по които и другите могат да добавят стой-

ност. Така се издигат лидерите. 

Този процес може да се наблюдава във високотехнологичните компании на Си-

лициевата Долина, в офисите на корпорациите в Манхатън, в холивудските киносту-

дии, в населяващите Медисън Авеню рекламни бутици, юридически фирми, радио и 

телевизионни агенции, компании за връзки с обществеността, лобинг-фирми и т.н. 

Когато репутацията за творческо решаване и откриване на проблемите или посред-

ничество нарасне, неформалните лидери получават повече доверие и повече последо-

ватели. Накрая те и техните последователи получават по-голям дял от общите пе-

чалби, или те напускат, за да започнат свой отделен бизнес. По този начин инициа-

тивните мрежи се преустройват, когато се издигнат нови лидери. Точките на пери-
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ферията, където, някога се пресичаха няколко нишки, се развиват в нови мрежи, цен-

трирани около групи хора, които създават най-голямата стойност и привличат най-

талантливите последователи. Лидерството е там, където се създава, отглежда и 

развива най-много стойност. 

Ключовите решения на стратегическите посредници за това с кого и за какво 

да се договаря, все по-често се вземат на подземно ниво. Стратегическите посредни-

ци с ежедневна отговорност за развиване на инициативната мрежа често имат неп-

редразполагащи титли като Директор по снабдяването или Началник доставки. Те 

вземат хиляди малки решения за контракти, които взети заедно определят много от 

това, което продава предприятието. Директорът по снабдяването на Плароид Кор-

порейшън, например, изразходва около половината от годишните доходи на корпора-

цията за всякакви неща от високотехнологични части до услуги за охрана и почист-

ване, които се купуват от над 8000 доставчици чрез 95 000 контракта. Макар да не е 

споменат между двадесетте върховни ръководители на Полароид в годишния отчет 

на фирмата, той е между най-важните стратези на фирмата. От неговите решения 

зависи много от това, което фирмата предлага на клиентите си, на каква цена, и с 

какво качество. В неформалната организация той притежава голяма част от 

властта.”
94

 

Промените в характера на собствеността се проявяват не само в преразпределя-
нето на функциите по владеенето и ползването на собствеността, но и на притежанието 
на собствеността, което се проявява в начина на разпределение на печалбите от собст-
веността. В предприятията, които работят в условията на третата технологична рево-
люция имаме преразпределение на печалбата от собствеността не просто между някак-
ви владелци на материални или финансови активи, а между най-различни субекти. На-
маляват средствата, които отиват у традиционния тип индустриални работници, зани-
маващи се производителен труд от типа на този, който е характерен за първата и втора 
индустриална революция. През 1920 година над 8 на сто от стойността на автомобила 
се образува от заплащането на работниците, които го произвеждат и собствениците, 
които правят съответния принос с инвестициите. В 1990 година тези две групи получа-
ват по-малко от 60 процента, а останалото отива за проектантите, инженерите, модели-
ерите, плановиците, стратезите, финансовите специалисти, ръководния персонал, адво-
катите, рекламните специалисти и пр. Още по-значими са тези процеси на преразпре-
деление при символа на третата индустриална революция – полупроводниковия чип. 
Днес не повече от 3 процента от неговата цена отива у собствениците на суровините и 
съоръженията, 5 на сто – у тези, които владеят оборудването, 6 на сто – у тези, които 
непосредствено го произвеждат, а останалото отива за специализирани проектантски и 
инженерингови услуги95. 

Вървят активни процеси на преразпределение на собствеността. „Ако в начало-
то на 60-те години на едри собственици принадлежат повече от 87 на сто от акциите на 
американските компании, а частта от фондовете, намиращи се под контрола както на 
частни компании, така и на държавата, съставлява малко над 7 на сто, то в началото на 
80-те години съотношението се установява на равнище 66 на 28 на сто, а в 1992 година 
едрите инвеститори владеят само 50 на сто от акциите, докато различни фондове – 44 
на сто. Още по-интензивно се разгръща този процес във Великобритания, където съот-
ветните числа за 1939, 1963 и 1994 година са 80, 54 и 20 на сто. Ако в 1984 година в 
САЩ числото на взаимните фондове не превишава 1250, то в 1994 година то достига 
четири хиляди и петстотин, а управляваните от тях активи нарастват за това време от 

                                                           
94 Рийч, Робърт Б. Трудът на нациите. Как да се подготвим за капитализма на ХХІ век, С., Унив. Изд. 
“Св. Климент Охридски”, 1992, с. 89-90. 
95 Вж. Пак там, с. 94. 
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400 милиарда на 2 хиляди милиарда долара; във втората половина на 80-те години по-
ловината частни лица, имащи като собственост акции, оперират с тях посредством вза-
имни фондове. Развитието на пенсионните фондове е не по-малко впечатляващо: тех-
ните активи нарастват от 548 милиарда долара в 1970 гоина до хиляда и седемстотин 
милиарда в 1989 година, а в последните години се приближиха до числото две хиляди 
милиарда долара.”96 

Това преразпределение на собствеността обаче, особено със средствата на при-
ватизацията не следва да се преувеличава. 

 

4.1.3.11. Бързото увеличаване на броя на самонаемащите се 

В условията на информатизация и интелектуализация на икономиките се увели-
чава броят на хората, чиято собственост е резултат на самонаемане, на използване на 
собствен труд, т.е. на индивидуалната трудова собственост. В САЩ в началото но 80-
те години има 11 милиона работещи за себе си в сравнение с 5,7 милиона през 1970 го-
дина. Всяка година 700 хиляди души откриват фирми – двойно повече отколкото в 70-
те години и осем пъти повече от 50-те години – апогеят на индустриалната епоха. През 
1983 година хората със собствени фирми (без заетите в селското стопанство) са възли-
зали на повече от 7,5 милиона, което е с 38 на сто повече, отколкото през 197397. 

През втората половина на 90-те години около 25 милиона американци са рабо-
тили в компании, състоящи се само от един човек и според К. Кели, ако тази тенденция 
продължи още две десетилетия, то в бъдеще всеки ще стане самостоятелна стопанска 
единица, работеща за самия себе си и САЩ ще се превърне в държава от независими 
индивидуални работници98. Всеки от тях е носител на своя интелектуален капитал, 
който изисква не просто университетска диплома, висока квалификация и богат опит. 
В. Иноземцев е склонен да смята, че в един следващ, по-висш етап на обществено раз-
витие, което той нарича „постикономическо общество”, тази форма на лична собстве-
ност, при която човек е неотделимо свързан с условията на производство, ще стане до-
минираща99. 

 

4.1.3.12. Увеличаването на дела на семейната собственост 

Бързо расте броят на семейните фирми в условията на информационна иконо-
мика. В началото на 80-те години между 12,1 и 14,4 милиона от петнадесетте милиона 
фирми на САЩ са собственост на отделни семейства. Семейните предприятия дават 
половината от съвкупния национален продукт. В тях работят половината от всички за-
ети в частния сектор извън селското стопанство. Семейни са 99 на сто от всички строи-
телни фирми, 94 на сто от всички организации за търговия на едро, 96 на сто от всички 
компании за търговия на едро и на дребно, 94 на сто от всички промишлени предприя-
тия. Не всички семейни фирми са малки. Някои от най-големите и известни корпора-
ции в света като „Каргил”, „Холмарк Кардс”, „Есте Лаудър”, „Пърдю Фармс” и „Марс” 
са собственост на отделни семейства. В тридесет и пет от петдесетте най-големи про-
мишлени компании контролният пакет се притежава от едно семейство.”100 

                                                           
96 Иноземцев, Владислав. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные послед-
ствия постэкономической революции, М., „Academia” – „Наука”, 1999, с. 69-70. 
97 Вж. Дръкър, Питър. Новите реалности в управлението и политиката, в икономиката и бизнеса, в об-
ществото и света, С., Христо Ботев, 1992, с. 128. 
98 Kelly, K. New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World, N.Y., 1998, p. 
102. 
99 Вж. Иноземцев, Владислав. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные 
последствия постэкономической революции, М., „Academia” – „Наука”, 1999, с. 68-69. 
100 Нейсбит, Джон и Патриша Абърдийн. Преоткриване на корпорацията, С., Изд. къща „Пейо К. Яво-
ров”, 1990, с. 135. 
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4.1.3.13. Глобализация на собствеността 

Вторият момент е свързан с нарастващата анонимност и глобализация на собст-
веността и собствениците на корпорациите. Акционерният капитал губи своя национа-
лен характер и става част от международния капитал. Акциите на една компания могат 
да бъдат собственост на лица, които практически населяват цялото земно кълбо, тъй 
като свободно се търгуват на борсите. Така отделният владелец на капитал туби все 
повече националната мотивация за своята дейност. Множество купувачи от страни, в 
които има инфлация или политически причини, поради което не могат да реализират 
капиталите си в местен бизнес, купуват акциите от транснационалните компании. Тези 
глобални собственици практически образуват все по-голяма част от капитала на кор-
порациите, поради което се появява феноменът „международни инвестиции”. В света 
като цяло този капитал достига огромни и трудно изчислими стойности, но няма въз-
можност да се вмесва непосредствено в стратегията и тактиката на концерна, не при-
тежавайки способността за активно организирано действие, тъй като става дума за 
анонимни собственици, срещащи се на глобалните борси. Така капиталът се космопо-
литизира и неговата анонимност се увеличава. 

 
4.1.4. Контааргументи, показващи запазването на частната собственост 

- Приватизация, извършена за над 1 трилион до 2000 година, т.е. тенденция на 
приватизация, т.е. на завръщане към частната собственост след като държавата е дър-
жала в ръцете си голямо количество. 

- Висока степен на концентрация на собствеността в първия децил във всяка от-
делна държава, като тази тенденция нараства. 

- Приватизацията на науката и интелектуалната собственост, развитието на 
мощни системи за защита на патенти, авторски права, права върху запазена марка и 
интелектуална собственост. Наскоро излезе работата на Хелга Новотни за променяща-
та се природа на научното познание, в която тя показва как очакванията, че навлизаме 
в общество на „работници на знанието” (knowledge workers) и по-скоро се върви към 
общество на „собственици на знанието” (knowledge owners), в което предходната сво-
бода на размяна на информация и знания отслабва и така както имаме тенденция на 
приватизация на собственост изобщо и на публични услуги, върви и засилваща се тен-
денция на приватизация на знанието101. 

Така наистина се развива един нов тип капитализъм, в който неосезаемите фак-
тори (информация, престиж и социален капитал, знание, символи, култура, ценности) 
играят голяма роля в стойността на една компания и нейните продукти, но той си оста-
ва капитализъм. 
 

4.2. Дебатът за експлоатацията, справедливостта и абсолютното обедняване 
За дълъг период популярни не само у нас бяха идеите за експлоатация на една 

класа от друга класа, но през последните години този контекст в България почти из-
чезна. Терминът експлоатация в публичното пространство бе изтикан встрани и се въз-
приема като остаряла, идеологизирана, неадекватна левичарска риторика. Основните 
парламентарни партии, включително и БСП, се отказаха от него като част от миналото 
и процес на тяхна модернизация. В съвременния икономикс понятието за експлоатация 
липсва, възприемано като твърде философско, ценностно натоварено, идеологическо, 
метафизическо. Може да се срещне в работи, които са свързани по-скоро с политичес-
ката икономия, с философията на икономикса като базисна и метафизическа идея. 
                                                           
101 Nowotny, Helga. The Changing Nature of Public Science, In: The Public Nature of Science Under Assaults: 

Politics, Markets, Science and the Law, Heidelberg-New York: Springer Verlag, 2005 , pp. 1-28 
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В същото време обаче се сблъскваме с определени реалности, при отношението 
към които като че ли не бихме могли да минем без понятието за експлоатация. У нас 
през последните години бе разграбено имущество за над сто милиарда долара, а в Ро-
допите гръцките фирми създават шивашки предприятия, в които плащат нищожни це-
ни на работнички при средновековни условия на труд. Говори се, че България минава 
през етапа на „див капитализъм”. Възниква въпросът дали понятието за експлоатация е 
приложимо към тези явления. Дали идеята за експлоатация има някакъв научен смисъл 
или е част от остаряла вече идеологическа риторика от епохата на противопоставяне на 
капитализма и социализма? Какви са нейните значения като междудисциплинарна 
концепция, характерна за поредица от науки и каква е връзката й със сродни понятия 
като подтисничество, принадена стойност, грабеж, кражба, разпределителна справед-
ливост. 

 
4.2.1. Марксистката дискусия за експлоатацията 

Проблемът за експлоатацията през ХІХ и ХХ век влиза в активен теоретически 
и политически оборот преди всичко благодарение на марксизма. При него експлоата-
цията се разбира като присвояване на „принаден продукт” от индивидите или класите, 
които притежават и управляват средствата за производство. Това понятие е неотделимо 
при Маркс от трудовата теория за стойността и разделението на необходима и прина-
дена стойност, необходим и принаден продукт, а от тук и с отношението между отдел-
ни класи – разделянето на социалните групи на експлоататорски и експлоатирани кла-
си. Необходимият труд е онази част от труда, която се заплаща и отива за естественото 
възпроизводство на работника. Експлоатацията предполага, че част от труда на рабо-
тещия не се плаща, а присвоява от някои друг. Присвояването на чужд труд е експлоа-
тация и за Маркс експлоатацията възниква с появата на класови общества. Именно то-
гава става възможно да се произвежда не само необходимото за задоволяване на мини-
малните жизнени потребности, за директно потребление от производителите, но и до-
пълнителен (принаден) продукт, който започва да се присвоява от определени класи и 
слоеве. Класите се развиват във връзка с производството и контрола на принадено тру-
дово време. Една класа е експлоатирана, когато произвежда повече отколкото потребя-
ва, докато друга класа, е експлоататорска или господстваща чрез контрола, който уп-
ражнява върху принадения продукт. Различните начини на производство и класите в 
тях се различават по специфичния начин, по който се осъществява експлоатацията. 

Съществуват различни форми на експлоатация – скрити и явни. Според Маркс в 
докапиталистическите общества основна форма на експлоатация е рентата – личностна 
(робство), личностно-поземлена (аренда), докато при капиталистическото общество 
експлоатацията е скрита от външната свобода и равенство при разменния процес на 
юридически свободния, но лишен от средства за производство, работник, който сво-
бодно продава своята работна сила за съответната заплата. Тази свобода обаче е при-
видна, поради това, че работникът е лишен от средства за производство и е изправен 
пред избора или да продаде своята работна сила на някой работодател или да умира от 
глад. Той обаче е експлоатиран, защото работният му ден е по-дълъг от необходимото 
за заработване на неговата заплата. В условия на идеална конкуренция капиталистът 
купува всички материални активи по номиналната стойност, но произведеният чрез тях 
продукт той продава на по-висока стойност, която е резултат от вложения от работника 
труд, незаплатен по реалната му стойност. Той купува и работната сила по номинална-
та стойност, т.е. надницата за издръжка на съответния човек, но произведеното от този 
човек е повече от издръжката му. 

При това с теорията си за абсолютното обедняване Маркс акцентира, че капита-
лизмът започва да присвоява не само принадения, но и части от необходимия продукт 
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– така е например през целия период на робовладелски капитализъм в „новия свят” 
между ХVІ и ХІХ век, а така също манчестерския етап на развитие на капитализма. 
Той смята, че особеностите на този ранен етап няма да изчезнат, а дори с развитието на 
капитализма ще се развиват и задълбочават. 

В „Капиталът” Маркс разглежда идеята за експлоатация във висока степен цен-
ностно неутрално и като механизъм за прогресивно развитие на капитализма. Колкото 
по-висока е принадената стойност, толкова по-голяма е експлоатацията, но това е 
предпоставка за обществено развитие. Експлоатацията предполага, че една част от об-
ществото се възприема като средство за целите на друга част от обществото, но това е 
неизбежен процес в социалното развитие. Именно експлоатацията стои в основата на 
печалбата, а тя от своя страна е основен стимул за поведението на капиталиста и раз-
витието на капитализма, за рязкото увеличаване на общественото богатство и произво-
дителността на труда. И докато печалбата (експлоатацията) осъществяват тази своя ро-
ля на стимул за развитие на обществото те са справедливи и оправдани. С това марксо-
вите идеи се различават от тези на утопичния социализъм, схващащ експлоатацията на 
капитализма изначално като негативно явление, което трябва да бъде премахнато. При 
това самият Маркс не използва термините справедливост и несправедливост, когато 
става дума за експлоатацията, а се опитва да изследва този феномен съвсем обективис-
тично и дори критикува като утопични всички социалисти, които се оплакват от несп-
раведливостта на капитализма, твърдейки че всяко общество има такива норми на 
справедливост, каквито му позволяват неговите производствени отношения. Затова в 
„Критика на Готската програма” Маркс безмилостно критикува понятията за „справед-
ливо разпределение” и „равно право”, подчертавайки, че експлоатацията на наемния 
труд възниква именно на основата на размяна на еквиваленти, т.е. на заплащането на 
труда по неговата стойност. В този смисъл експлоатацията на труда е справедлива в 
рамките на буржоазното общество, основано на размяната на стоки. Независимо от то-
ва, обаче на определен етап този тип отношения ще станат несправедливи и това ще 
бъде свързано с криза и отхвърляне на буржоазното общество. То става несправедливо 
само от една по-висока историческа гледна точка на премахване на стоковото произ-
водство. Маркс смята, че това явление ще загуби своя прогресивен смисъл в бъдеще с 
изчерпването на капитализма, за да бъде премахнато чак това в едно общество, в което 
ще действат алтернативни разпределителни принципи от рода на „всекиму според тру-
да” и „всекиму според способностите”. 

Марксовите идеи за експлоатация раждат една постоянна дискусия още веднага 
след появата си. Най-първата либерална реакция на марксовото твърдение за принаде-
ния труд е, че всъщност печалбата на капиталиста не е присвояване на труда на работ-
ника, а е заплащането на същия този капиталист за вложените от него предприемачес-
ки усилия по организация на производството. Отговорът от страна на марксистите оба-
че винаги е бил, че такова трансформиране на капиталиста в човек, който печели прос-
то заплата за своите собствени усилия в организацията на производството, не е верен 
защото е очевидно не в един и два случая, че печалбите на капиталиста зависят не от 
вложените от него усилия в предприятието, а от размера на вложената от него печалба. 

Джордж Стюарт Мил се опитва да възрази на Марксовата теза с твърдението, че 
печалбата на капиталиста е награда за неговото „въздържане” от потребление. Това 
възражение също е оспоримо, защото то може да е вярно за дребния предприемач с не-
говата протестантска етика на въздържанието на ранния етап на развитие на капита-
лизма, който работи за пазара, ограничавайки своето лично потребление, но надали е 
вярно за едрия капиталист. Неслучайно критиките на тази теза подчертават, че в голя-
мото число от случаите капиталистите, особено в съвременния свят, не се въздържат от 
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нищо и ако „капитал” означава капиталово оборудване или нещо подобно, ясно е, че то 
не е свързано с решение, в което се предпочитат инвестиции вместо потребление102. 

В наши дни има български марксисти, които се опитват да приложат идеята за 
експлоатация и към обществото у нас до 1989 година, което те характеризират не като 
социализъм, а като „държавен капитализъм”, защото при него имало експлоатация. 
Според Георги Найденов: „В бившите социалистически страни в Източна Европа офи-
циалната, апологетична наука и политика отричаше наличието на експлоатация, но 
фактически в тези общества с централизиран национален капитал имаше експлоатация 
и нейната степен беше твърде висока. Експлоататорска класа в тези общества бе но-
менклатурата на управляващия партийно-държавен елит, който притежаваше и в край-
на сметка възможността да се разпорежда със средствата за производство и изпълня-
ваше функциите на съвкупен „капиталист”.”103 

Различните разклонения на марксизма след марксовата смърт продължават дис-
кусията за експлоатацията като дават свои специфични отговори на този въпрос. Фе-
министите се опитват да анализират като експлоататорски отношенията между мъжа и 
жената. Използването на термина експлоатация в случая се прави или марксистки като 
гледа на съпрузите като на работодатели, които експлоатират безплатно труда на съп-
ругите в семейството, а в рамките на капиталистическата система като цяло печалбата 
за системата е, че жените вършат повече работа отколкото е необходима за това, което 
те самите потребяват. Нерядко по-общо всички репродуктивни практики са разглежда-
ни като експлоататорски. 

При Маркс експлоатацията е феномен, който възниква и се реализира преди 
всичко в сферата на производството и неравното разпределение в производството. За 
разлика от него, у цяла серия автори от Ходгсън до Уолърстейн на преден план се въ-
вежда не производствената експлоатация, а „търговската експлоатация”. Тази експ-
лоатация се свързва с неравенството в сключваните сделки. Тя обяснява разделението 
на света на център, полупериферия и периферия, между които съществуват асиметрич-
ни отношения, при които центърът експлоатира чрез търговските връзки. 

Сред по-известните през последните години дискусии в рамките на марксизма 
за експлоатацията е тази на аналитичния марксизъм, който се опитва да съчетае идеи 
на Маркс с тези на неокласическия икономикс, когато става дума за експлоатацията и 
по същество да развие идеята, че тя е едно излишно понятие в марксовата теория. Спо-
ред автори като Джон Рьомер експлоатацията е резултат на неравномерното разпреде-
ление на производствени ресурси, а не на особени отношения на производство. Той 
твърди, че в условията на съвършено конкурентни пазари експлоатацията е свойство на 
участващите в тези пазари агенти, свързано с неравното разпределение на производст-
вени ресурси помежду им, а не социално отношение между капиталисти и работници. 
В това отношение неговата теза е всъщност превърната форма на неокласически идеи. 
Към това се добавя и фактът, че за разлика от Маркс, който смята, че формално сво-
бодният работник, по същество е принуден да продава своята работна сила, поради 
липса на собствени средства за производство, за Рьомер това не е принуда, а работни-
кът може да избира между различни работодатели и видове труд. Във всеки случай за 
него това означава, че при своята критика на капитализма марксизмът трябва да напра-
ви отправна точка по-скоро неравенството и разпределителната справедливост откол-
кото експлоатацията104. 

                                                           
102 Експлоатация, В: Блекуел енциклопедия на политическата мисъл, С., ЦИД, 1997, с. 133 
103 Найденов, Г. Експлоатация, В: Енциклопедичен речник по социология, С.: М-8-М, 1996, с. 119-120. 
104 Вж. Roemer, John E. Second Thoughts of Property Relations and Exploitation, In: Analyzing Marxism: 

New Essays on Analytical Marxism, Ed. By Robert Ware and Kai Nielsen, Calgary et al: The University of Cal-
gary Press, 1989, pp. 257-266 



 60

 

4.2.2. Либерални представи за експлоатацията 

По начало в либералната икономическа мисъл имаме отрицание на марксовата 
теория за експлоатацията и фактически в продължение на повече от сто години се во-
дят теоретически и идеологически битки между различни теории в това отношение. В 
края на ХХ век, поставяйки въпроса какво остана от марксизма Робърт Скиделски от-
беляза следното: 

„1. Главната опора на марксовата икономика, трудовата теория на стой-

ността е непоправимо увредена. 

Маркс се нуждаеше от теорията, че трудът е единствения източник на 

стойността (която той взема от Адам Смит и Дейвид Рикардо, за да демонстрира, 

че капитализмът експлоатира работниците. Трудът като всяка друга стока е пла-

тен само това, което струва – социално необходимото трудово време, което той 

изисква), за да възпроизведе себе си, включвайки цената на производството на след-

ващото поколение. Но капиталистите са в положение да карат работниците да ра-

ботят повече часове отколкото е необходимо, за да живеят, бъдат работоспособни 

и си гледат семейството. В „Капиталът” Маркс писа, че стойността на труда 

трябва винаги да е по-ниска от стойността, която тя произвежда. Различието 

между двете стойности отива у капиталиста. Маркс го нарича „принадена стой-

ност” или грубо капиталистическа печалба. Неплатеното трудово време самото е 

източник на печалба. 

Трудовата теория за стойността беше решаваща за марксовата схема, не 

защото показваше, че реалните заплати не могат да растат (грешка в интерпрета-

цията, макар някои фрази в „Капиталът” да предполагат нарастваща пауперизация 

на населението), но защото тя показваше, че капитализмът не може да съществува 

без да експлоатира работникът. Той се провали на научния тест, защото не би могъл 

да обясни защо актуалните цени, заплати и печалба са това, което те са. Той не успя 

също да имаме предвид възнагражденията за инициатива, поемането на риск и пес-

теливост в цената на произведените стоки и услуги. 

Въпреки това интелектуалното предизвикателство на Маркс изисква револю-

ция в икономическата теория. Революцията, свързана с австрийския икономист Карл 

Менгер и британския икономист Уйлям Стенли Джевонс заместиха теорията за це-

ните, основаваща се на производствените разходи с теорията за маргиналната по-

лезност (пионерската книга на двамата е публикувана в 1871 година). Според тази 

теория относителните цени се обясняват не чрез часовете трудово време, а чрез от-

носителната рядкост на стоките и услугите, включително и на труда и капитала, 

което на свой ред отразява пропорцията на маргиналната полезност – т.е. очаква-

ните индивидуални благополучия – които тя предлага на потребителя. (Ако, да речем, 

сиренето ми предлага една десета повече полезност от маслото, казваме че отноше-

нието на полезност на маслото към сиренето е десет към единадесет. Теорията на 

маргиналната полезност казва, че цените на равни количества масло и сирене ще бъ-

дат съответно да речем 10 и 11 долара.) Предприемачеството например е по-високо 

възнаградено от ръчния труд, защото то е по-рядко. Австрийският икономист Еу-

жени фон Бьом-Баверк използва тази теория да разруши марксовата теория за експ-

лоатацията. В състояние на равновесие, когато търсенето и предлагането на конку-

рентния трудов пазар е балансирано, работниците получават като заплащане, това, 

което е тяхната стойност. Тази революция в теорията се извърши десет години пре-

ди смъртта на Маркс. Дали това е причината, поради която той никога не завършва 

„Капиталът”? Дали той влезе в гроба, знаейки че греши? Това е мъчителна мисъл. 
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Когато ефектът от този разрушителен труд се разпространи, бе неизбежно, 

че теорията на експлоатацията бе преформулирана (поне в некомунистическия свят) 

като теория на отчуждението. Това, с което е ограбван работникът, беше не него-

вата работна сила, а „собствеността” на това, което произвежда и преработва в 

труда. При капитализма трудът е стока, която се купува и продава за размяна с дру-

ги стоки: това отношение Маркс нарече стоков фетишизъм. Забележете, че то е 

следствие не просто на капитализма, а на разделението на труда, на специализация-

та, която е особеност на всяка модерна икономика, капиталистическа или комунис-

тическа. (Работниците не ядат стоманата, която произвеждат, както по-рано се-

ляните са се хранили с хляба, който произвеждат. Те получават пари, с които купу-

ват хляб, наред с други неща.)”
105

 

Тази нишка на марксизма е още жива (смесена с други традиции) като протест 
срещу безсмисленото потребление, което може да бъде разглеждано като компенсация, 
която модерното общество предлага за загубата на човешкото значение на труда, който 
много хора вършат. Нейното въздействие върху съвременната политика, особено тази 
на ляво от центъра, се проявява в риторичното разширяване на понятието за собстве-
ност да включва контрол на процесите, чрез които се вземат решенията и се въздейства 
върху човешкия живот. Това се разклонява в аргумента за участие, децентрализация и 
комунитаризъм и вдъхновява екологическата политика, джендър политиката и пр. Мо-
же да се каже, че новите електронни технологии, породени от капитализма, работят за 
същата цел, създавайки „виртуални” общности, свързани чрез интернет. Очевидно мо-
же да се каже още много за човешките следствия от капитализма. 

В същото време обаче в най-различни либерални теории това понятие не изчез-
ва, но че се интерпретира по специфичен начин. Капитализмът като развито пазарно 
общество не се свързва по своята същност с експлоатацията, но се смята, че експлоата-
ция е възможна, когато имаме пазарни неравновесия или принуда да се упражнява оп-
ределен труд. Експлоатацията в този смисъл не е същност на капитализма, а отклоне-
ние от него. 

Известен е в това отношение формулировката на Спенсер-Джордж, според коя-
то в условия на laissez-faire и спазване на „универсалното право на природни ресурси”, 
не е възможна експлоатация. Под „право на природни ресурси” се има предвид фактът, 
че земята не би трябвало да бъде частна собственост, от която да се извлича рента, а 
като природен ресурс да принадлежи в равна степен на всички хора. Затова като средс-
тво за премахване на експлоатацията се предлагат национализация на рентата. В този 
смисъл като експлоататорска се разглежда позицията само на социалните класи, които 
извличат принаден продукт във формата на рента върху земята. Това обаче не се отна-
ся до останалите условия на производството и очевидно тази либерална формула обс-
лужва търговския и индустриалния капитал, при които се предвижда абсолютно право 
на собственост. Според нея и заплащането за способностите и труда на един човек не 
би трябвало да бъде експлоатация. Така например заплащането на един голям спортист 
като баскетболиста Уилт Чембърлейн или футболиста Христо Стоичков не е свързано 
с експлоатация106. 

Идеята за експлоатация присъствува и у неокласическия икономикс. При него 
експлоатация имаме само, ако работниците получават от техния работодател заплаща-
не, което е по-малко от пределния (маргиналния, добавъчен) доход от произведения от 
тях продукт и това прави възможна маргинална добавка към печалбата на техния рабо-
тодател. Ако при Маркс експлоатация имаме поради това, че работникът не получава 
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целия продукт на своя труд, то при неокласическата теория експлоатация се появява, 
когато той получава по-малко от стойността на пределния продукт, произведен от него. 
Една максимизираща печалбата фирма ще наема работници дотогава, докато марги-
налната стойност за тяхното заемане се изравни с пределния доход от произведения от 
тях продукт. Една фирма, сблъскваща се с конкурентен трудов пазар не би могла да 
повлияе на нивата на заплатите и така маргиналната стойност на наемания от тях до-
пълнителен работник просто ще изравни заплатата, а максимизацията на печалбата 
просто включва създаването на възможност работниците да произвеждат пределен до-
ход от продукта равен на тяхната заплата. Експлоатацията в неокласическия смисъл на 
думата така е свързана с невъзможността за напълно конкурентна фирма. 

„Обаче една фирма с монопсония (монопол на един купувач) ще може да повли-

яе на равнището на заплащане на трудовия пазар; нейното максимизиращо печалба-

та равнище на заетост ще бъде следователно такова, при което работниците са на-

емани при заплати, по-ниски от пределния доход на техния продукт, което води до 

тяхната експлоатация. Така за неокласическия икономикс експлоатацията не е общо 

условие на цялата работническа класа, а специфична характеристика на отделни ра-

ботници, които работят за фирми с монопол на един купувач. В този смисъл тя не е 

характеристика на капиталистическите производствени отношения, а на особени 

пазарни условия.”
107

 

Либерална теория развива Хилел Щайнер, тръгвайки от разграничението на пет 
типа междуличностни трансфери – дарение, размяна, благодеяние, експлоатация и 
кражба108. Според него те се различават помежду си по такива характеристики като ед-
ностранно/двустранно, доброволно/недоброволно, равно/неравно. Дарението, изгодата 
и кражбата са едностранен трансфер, докато размяната, благодеянието и експлоатация-
та се състоят от двустранен трансфер. Експлоатацията е двустранен, доброволен и не-
равен трансфер. Това е ненеобходима и доброволна размяна на неравни блага, получи-
ла се в резултат на нарушаване на правата поне на една от страните. Нарушаването на 
някакви права и на първо място някакви права на собственост стои в основата на ин-
терпретацията на експлоатацията. 

В крайна сметка в повечето либерални теории експлоатацията е феномен, който 
съществува, но не се смята като нормален за пазарната капиталистическа икономика, а 
за отклонение от нея, при което се извършва нееквивалентен обмен. Това отклонение е 
резултат или на насилие, принуда, измама или на пазарни неравновесия. В този смисъл 
експлоатация е робството, крепостничеството и всяка принуда от един субект спрямо 
друг субект, при което се печелят съответни средства. Експлоатация имаме също при 
появата на монополи, включително и когато държавата се меси активно в пазарните 
процеси и отнема от пазарните субекти една или друга сума за преразпределяне в ця-
лото общество. 
 

4.2.3. Постикономически теории за експлоатацията 

Този тип идеи се развиват най-напред от някои постмарксистки автори от типа 
на Андре Горц, които заявяват, че грешка на предишните социалисти е, че не правят 
разлика между премахването на труда и премахването на наемния труд, а всъщност ус-
ловие на експлоатация е премахването на труда, разбран като дейност чиято основна 
цел е производството на материални блага. Типичен техен представител е и Владислав 
Иноземцев, за когото експлоатацията е неизбежен феномен в така наречените „иконо-
мически общества”, в които основен мотив на дейността на мнозинството от хората са 
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материалните интереси. Такива са всички досегашни общества от античността до наши 
дни, но постепенно възникват условия в най-развитите страни за тяхното преодолява-
не. Според него „експлоатацията се проявява като насилствено или основано върху 

спазването на приетите от две страни юридически норми отчуждаване от произво-

дителя в полза на други индивиди, организации или на обществото като цяло на опре-

делен обем създаван от него продукт, ако създаването на този продукт е цел на него-

вата дейност.”
109

 Тя, според него, е иманентна на икономическата епоха или на ико-
номическото общество. „Икономическото общество, основаващо се на труда (labour), 
създава адекватна на себе си система на съподчинение, предполагаща отчуждаването 
на част от произвеждания продукт от неговия създател. Последното може да се проявя-
ва в най-различни форми: от цялостното изземване на дори най-необходимите блага, 
съпровождащо се от последвало го възвръщане на определена тяхна част от страна на 
управляващата част; във вид на отчуждаване на добавъчния продукт на основата на 
покупко-продажба на работна сила от юридически свободни контрагенти; или пък като 
санкционирано от обществото насочване на благата към осигуряване на същински со-
циални потребности. Да се приема, че първите две форми на изземване на продукта 
представляват експлоатация, а че третата уж може да се осъществява извън нейните 
граници е според нас съвсем неправилно.”110 Такова разбиране за експлоатацията пра-
ви невъзможно нейното премахване чрез реформиране на разпределителните отноше-
ния. Прословутото разпределение „според труда” при социализма, смята Иноземцев, не 
би могло да отстрани експлоатацията, тъй като всеки труд предполага икономически 
мотиви, а в такава ситуация отчуждаването от производителя на каквото и да е коли-
чество, създавани от него блага, дори за необходими социални нужди, ще се възприема 
от него, както преди, като експлоатация. 

Според Иноземцев експлоатацията е свързана с обективни и субективни харак-
теристики. Обективно във всяко общество имаме отчуждаване на част от произвежда-
ните от човека блага, но субективно това се възприема по различни начини. Той смята, 
че докато придобиването на материални блага остава основна цел на мнозинството от 
членовете на социума, няма да бъде възможно да се премахне експлоатацията чрез 
промяна на пропорциите на тяхното разпределяне или всякакво изземване на произ-
веждания продукт, включително и за обществени нужди. Тя ще изчезне тогава, когато 
преобладаващото количество хора след като са достигнали някакво материално рав-
нище на благосъстояние, започват да разглеждат в качеството на главна цел усъвър-
шенстването на самите себе си. Тогава отчуждаването на част от произвежданите от 
тях блага, имащо място винаги, докато съществува обществото, няма да се възприема 
от тях като противоречащо на основния им стремеж. В този смисъл магистралният път 
към премахването на експлоатацията минава през създаването на нова система от 
предпочитания и човешки ценности, в които материалните интереси заемат подчинено 
положение по отношение на потребностите на развитието на личността. Именно при 
такава ситуация отчуждаването на част от произвежданите блага от човека не би се 
възприемало от него като противоречащо на основния му стремеж – усъвършенстване-
то на самия себе си. Това обаче би могло да стане само в едно несъществуващо все още 
днес бъдещо постикономическо общество, в което ще има неравенство, но то няма да 
се възприема субективно като експлоатация. 

Тук обаче се натъкваме на реалните противоречия на днешния реален капитали-
зъм. Известно е, че социално-икономическото неравенство в развитите страни е по-
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голямо отколкото когато и да е било в историята. В същото време обаче голяма част от 
тези, които печелят най-много в информационната епоха, правят това чрез постматери-
алистическа ценностна мотивация, свързана с проявление на творчески способности, а 
тези, които печелят малко, от своя страна са с доминираща материалистическа ориен-
тация в труда. Това противоречие според Иноземцев следва да доведе до радикални 
промени на съществуващата система през следващите две десетилетия, които ще дове-
дат до изчезване изобщо на експлоатацията. В много отношения обаче засега това 
очакване изглежда твърде утопично. 

 
4.2.4. Три дилеми на теориите за експлоатацията 

Три са основните дилеми, по които се различават множеството концепции за ек-
сплоатацията. Първата от тези дилеми е свързана с въпроса дали експлоатацията е 

обяснителен или нормативен, структурен или морално-политически проблем. Поняти-
ето за експлоатация има както аналитични, така и нормативно-оценъчни характеристи-
ки. В повечето марксистки, неокласически и либерални теории то е свързано с някакви 
конотации на несправедливост; обаче различните мисловни школи варират във връзка 
с това в какво се състои несправедливата изгода и при какви структурни условия се 
осъществява тя. В политически смисъл употребата на това понятие „почти винаги е 
критична: да експлоатираш някого, значи да го използваш по нечестен начин, да го 
разглеждаш като средство за своите цели, като инструмент и в този смисъл експлоата-
цията е феномен, свързан с отчуждението.”111 При Маркс това понятие няма морални 
значения, докато в повечето от интерпретациите на неговите последователи, а така съ-
що и на либералните политически теории, то има морално негативни значения, харак-
теризира се като „получаване на несправедлива изгода от хора, техни характеристики 
или ситуации”112. 

Втората дилема на теориите на експлоатацията е свързана със сферата, в 

която се появява тя. Най-общо можем да разграничим два сфери, с които се свързва 
появата на експлоатацията: 

а) Сферата на производството – смята се, че това е феномен, който възниква в 
сферата на производството и разпределението, а не в сферата на обръщението, където 
тя има второстепенен процес. Това е теза, защитавана както от редица либерали, които 
виждат експлоатация в насилствено упражняване на определен труд, така и от Маркс и 
редица марксисти, свързващи експлоатацията с необходимия и принаден труд на ра-
ботника, който може да бъде както лично зависим от работодателя, така и формално 
юридически свободен. 

б) Сферата на пазарната размяна между различните субекти – свързана с аси-
метрия на тези взаимоотношения, които водят до това, че едната страна печели за 
сметка на другата. Експлоатацията се реализира чрез средствата на транзакция, добро-
волно осъществявани от всички засегнати страни, но в същото време има несправедли-
ва или неравна размяна. Причините за това може да бъдат, както пазарни монополи, 
така и политически въздействия, които създават изгода на една страна за сметка на 
друга. Това също е теза, която се поддържа, както от леви мислители от типа на Има-
нуил Уолърстейн, така и от неокласически и либерални теоретици. 

Третата дилема, свързана с теориите на експлоатацията се отнася до това 

дали тя е свързана с доброволен труд и транзакция или с принудителна дейност. 

Маркс и повечето от неговите последователи са склонни да кажат, че експлоатация 
имаме и тогава, когато нямаме директна физическа принуда и формално-юридически 

                                                           
111 Експлоатация, В: Блекуел енциклопедия на политическата мисъл, С., ЦИД, 1997, с. 132. 
112 Вж. Exploitation, In: Oxford Concise Dictionary of Politics, Ed. by Iain McLean, Oxford-New York: Oxford 
University Press, 1996, p. 173. 
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експлоатираният участвува свободно в съответното икономическо взаимодействие. За 
либерално ориентираните икономически и политически мислители обаче директната 
принуда, политическата и военна намеса имат ключово значение при дефиниране на 
експлоатацията. 

Във всички случай експлоататорът цели да осигури печалба или изгода, но в ня-
кои случаи този, който е експлоатиран, (а) може да влоши положението си; (б) в други 
нито да го влоши, нито да го подобри; (в) възползва се от транзакцията, но диспропор-
ционално по-малко от експлоататора113. Идеята за абсолютното обедняване има пред-
вид първия случай, а промените в благосъстоянието на работническата класа в разви-
тите страни – спада в общи линии към третия случай. 

Една снтетична концепция за експлоатацията трябва да съдържа противополож-
ните елементи на всеки от тези елементи. Тя предполага, че експлоатацията включва и 
аналитичен и нормативно-оценъчен компонент, тя може да се реализира и в производ-
ството, и в обръщението, свързана е и с доброволен, и с принудителен труд. 
 

4.2.5. Континиум на възможните отговори на въпроса: Има ли експлоататори 

и експлоатирани днес в България? 

За да отговорим на този въпрос, трябва да имаме предвид, че отговорът му зави-
си от съответната теоретическа и идеологическа призма? Това означава, че на него мо-
гат да се дават различни отговори? За да уточним тези отговори, като имаме предвид, 
че понятието за експлоатация е неотделимо от идеята за справедливост, можем да разг-
раничим различни типове отношения към пазарната система и капитализма. Бихме 
могли дори да подредим тези гледни точки на съответен политически континиум. На 
този континиум бихме могли да открием няколко основни позиции: 

а) Капитализмът е система, която се крепи на печалба, основана на експлоата-
цията на една класа от друга гласа, чрез принадената стойност – Маркс и някои от важ-
ните направления на марксизма, но не всички направления. 

б) Експлоатацията е реално съществуващ феномен, но в докапиталистическите 
общества, в които от зависимите роби и крепостни селяни насила се изземват съответ-
ните средства, но развитието на модерните капиталистически общества е именно дви-
жение по посока на отказ от предходната докапиталистическа експлоатация – такава е 
позицията на либералната икономическа мисъл от началото на новото време насам. За-
това например един от интелектуалните бащи на американската конституция – Томас 
Пейн описва предходните режими като експлоататорски, смятайки, че имуществените 
права на поземлената аристокрация почиват на груба сила и че тези хора, вместо сами 
да обработват земята, експлоатират тези, които работят върху нея. Робството в про-
дължение на три века в Америка при това положение е експлоатация и всяко принуж-
даване на някого към труд, при което за това му се отнемат средства – в този смисъл 
може да се говори например за сексуална експлоатация на милиони „бели робини”. 
Либералната мисъл не отрича наличието на експлоатация, но при нея тя се появява в 
два смисъла. Първо, тя е остатък от миналото, а не е израз на истински пазарни отно-
шения. Типичен пример на такова либерално дефиниране на експлоатацията откриваме 
у Джефри Рейман, който говори за нея като за „принудителен, незаплатен труд”114. 
Второ, експлоатацията се появява винаги, когато се нарушат икономически принципи 
на конкуренцията. Характерна в това отношение е следната дефиниция на Д.Л. Хансън 
в неговия „Речник по икономикс и търговия”: „В нейния пежоративен смисъл експлоа-
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тацията е резултат на обстоятелства, предизвикани от нарушаването на някакъв иконо-
мически принцип като да речем изкуствено ограничаване на производството от един 
монополист за негова изхода в разрез с тази на потребителите.”115 

в) Пазарът е несъвършен и в този смисъл неравновесен и недостатъчно справед-
лив, предполагащ експлоатация, поради което тази несправедливост трябва да компен-
сирана от държавата. Цял ред блага изобщо не могат дори да бъдат разпределяни на 
пазарен принцип. Това несъвършенство например води до ситуации, при които работ-
ниците са заплатени много под необходимото, за да могат да възпроизвеждат и разви-
ват своята работна сила. Това се компенсира чрез социалната държава, която осигурява 
чрез различни способи преразпределение на средства, за да могат работниците да оце-
леят, когато са безработни, да се лекуват, да се образоват и преквалифицират, а така 
също въвежда определени стандарти на труда и минималното заплащане. Това е идея 
на редица от социално ориентираните политически и икономически теории и идеоло-
гии. Тук влизат всички социалдемократически, кейнсиански, постмарксистки, неомар-
ксистки теории. Тези теории стоят в основата на възхода на социалните права на граж-
даните през ХХ век като средство за противопоставяне на съответната експлоатация. 
Те са залегнали в много документи днес и на ЕС. Така например В Директива на Съве-
та на Европа от 22 юни 1994 година се изисква държавите да „следят за закрилата на 
младите хора от икономическа експлоатация и от всякакъв труд, който би увредил бе-
зопасността, здравето или физическото, умственото, моралното или общественото им 
развитие или би навредил на тяхното образование”. По същата причина се забранява 
изобщо наемането на деца под 15 години. Тук очевидно презумпцията е, че оставени на 
пазарните отношения, трудовите правоотношения на младите хора под 18 години биха 
били свързани с „икономическа експлоатация”, защото ще увреждат здравето или тях-
ното физическо, морално или обществено развитие. От там терминологията за експло-
атацията влиза и в български законови документи. Така например във „Факултативния 
протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детската 
проституция и детската порнография”, ратифициран със закон, приет от 39-о Народно 
събрание на 31.10.2001 година, се казва, че „Конвенцията за правата на детето призна-
ва правото на детето да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извърш-
ването на всяка работа, която може да е опасна и пречи на образованието на детето или 
е вредна за здравето на детето или за физическото, умственото, духовното, моралното 
или социалното му развитие”. В същия документ се въвежда в употреба и категорията 
„сексуална експлоатация на дете”, имайки предвид детската проституция и порногра-
фия, които са резултат от действията на възрастните, като се има предвид, че детето 
няма готовност за доброволно решение в тази област. Подобна употреба на идеята за 
икономическа експлоатация може да бъде открита в множество документи, свързани 
със защитата на децата, жените и социалните права. 

г) Съществува идеална конкуренция, която дава възможност за справедливи и 
неексплоататорски отношения, но експлоатация и несправедливостта възникват поради 
едни или други намеси на държавата или поради нейното недостатъчно спазване на ед-
ни или други правила. Експлоатацията се появява в ситуации на директна кражба, гра-
беж, корупция на звената на държавата. Изземването чрез данъци на печалба от предп-
риемачите и преразпределението им към бедните е израз на експлоатация на богатите и 
предприемчивите от бедните, непредприемчивите и активните – това е позицията на 
неолибералните и либертаристки икономически и политически теории. 
Какви биха могли да бъдат отговорите от всяка от тази четири гледни точки на въпроса 
има ли експлоататори и експлоатирани днес в България? Предварително смятам, че ма-
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кар и по различен начин, за всяка от тях експлоатацията, т.е. присвояването на чужд 
труд е нещо, което може да бъде открито в нашето общество. 
Първо. Според марксовото понятие за експлоатация, свързвано с принадената стойност 
и твърдението, че капиталистът, работодателят, собственикът не заплаща целия труд, 
експлоатацията е ключова характеристика на съвременното българско общество, в кое-
то голямата част от собствеността вече е приватизирана и огромната част от хората са 
наемни работници на частни работодатели или на държавата. 
Второ. Според либералната политическа мисъл експлоатацията е не по-малко разпрос-
транен феномен, макар че тя не го свързва просто с отношението между работници и 
работодатели, а с преразпределение, което не се основава на пазарен тип отношения, а 
на принуда. Такава експлоатация са престъпността и корупцията, както и различни 
форми на детски и женски труд, които не само се плащат по-ниско, но при които има 
висока степен на принуда. В този смисъл гигантското политическо преразпределяне на 
огромно количество собственост в България през последните петнадесет години е ти-
пичен пример също за експлоататорски тип отношения. Всички пазарни неравновесия 
и наличието на монополи също са предпоставка за експлоатация. 
Трето. Според социалдемократическите, неомарксистки и постмарксистки гледни точ-
ки пазарната регулация у нас с едни или други свои крайност води до експлоатация. 
Най-типичен пример в това отношение са случаите с шивачките в Южна България, ко-
ито работят за 120 лв. по 14-16 часа на ден. Затова и те настояват за социални регула-
ция на заплащането и компенсация на неравновесията на пазара. В глобализираната 
икономика, в която имаме движение на стоки, хора и информация, но в която по раз-
лични причини нямаме все още глобален пазар на работна ръка, става възможно в един 
или друг регион да се наемат работници, които да работят при нищожни цени в срав-
нение с тези в развитите държави и тези държави да печелят от по-ниската цена на 
труда в сравнение с капиталистическия център. 
Четвърто. Според неолибералната и либертарна представа за българската държава да-
нъчното преразпределение от нейна страна по посока на по-ниско доходни социални 
групи е експлоатация на богатите от бедните. 
В крайна сметка нашият извод може да бъде, че понятието за експлоатация неоправда-
но изчезна от публичното пространство. То отразява определени реалности, макар и по 
различен начин интерпретирани от различни теории, идеологии, ценностни системи и 
неговото използване би трябвало да бъде нормално за идеологическия и политически 
речник на едно общество. Неговото съдържание е и може да бъде основа за оценка на 
определени реалности и критичното им преодоляване. 

 

4.2.6. Допълнителни аргументи за запазването и проявлението на експлоата-

цията в съвсем нови форми 

Днес глобализираният капитализъм, в който гигантски маси от финансов капи-
тал се придвижват по територията на планетата и могат да направят бързо печеливши в 
огромни размери малки групи от хора и губещи огромни маси от производители и пот-
ребители, създава представата, че се е появил своеобразен „казино капитализъм”, в 
който финансовия капитал не просто господства, но и е силно неравновесен, при което 
стотици милиони хора могат изведнъж да обеднеят в резултат на голяма финансова 
криза като Азиатската или руската, а в същото време едно малцинство борсови спеку-
ланти да стане супербогато. 

Предходната ресурсна експлоатация сега се замества с „кражба на мозъци”, на 
интелектуален капитал от целия свят към САЩ и Западна Европа. Тенденцията е не 
само на бързо нарастващо неравенство навсякъде в глобален план, но и в отделни дър-
жави и региони, така и на появата на „underclass” и в най-развитите страни. Първо. В 
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глобален план се появяват страни и региони, които са по-бедни в сравнение с преди 
десет-двадесет години, т.е. абсолютното обедняване действа в глобален план. Второ. 
Имаме нарастващо неравенство вътре в отделните държави, а механизмите за преодо-
ляване на такова неравенство вече не работят. Да вземем такъв механизъм за преодо-
ляване на неравенството, който би трябвало да бъде водещ в „обществата основани на 
знанието”, какъвто е образованието. Той обаче действа точно в противоположната по-
сока дори в страни като Франция със силни традиции на държавно финансирано обра-
зование, за която Ален Турен изтъква: „нашите училища увеличават неравенството, 
вместо да го намаляват”116. При това обедняването се разгръща независимо от това, че 
държавите се опитват да се противопоставят много активно със свои социални програ-
ми. Типичен пример в това отношение е най-богатата страна в света САЩ, където по 
последни статистически данни през 2005 година 12,6% от американците (37 млн. чове-
ка) са под официалната черта на бедност като количеството на живеещите в дълбока 
бедност (такива са тези с доходи под 50% от жизнения минимум) се увеличава. По 
данни на Министерството на здравеопазването на САЩ през 2005 година в тази страна 
46,6 млн. души или почти 16% от населението на страната няма медицинска застрахов-
ка. За пет години броят на незастрахованите се е увеличил със 7 милиона. Това става 
независимо от факта, че за борба с бедността в САЩ съществуват 50 федерални прог-
рами и само от началото на идването на власт на президента Джордж Буш общите раз-
ходи за тези програми са нараснали с 22%, като се отчита и инфлацията. От времето, 
когато през 1964 година президентът Линдън Джонсън обяви „Война на бедността” 
американската държава е похарчила около 9 трилиона долара за борба с нея и въпреки 
това в бедност днес живеят толкова хора, колкото и при Линдън Джонсън117. Така фак-
тически, за да се противодейства на абсолютното обедняване дори в САЩ за 40 години 
са били необходими 9 трилиона долара. Без това преразпределение този процес би заел 
очевидно гигантски размери дори в най-развитата страна в света. 

Съществува много силно неравенство в движението на инвестиции, което е до-
миниращо към развитите страни в резултат, от една страна, на особената хегемонна 
роля на долара, а от друга страна на факта, че в тези страни има по-висока производи-
телност на труда и сигурност за капитала. Така по същество се засилва глобалното не-
равновесие и извличане на ресурси от едни региони и препращането им в други регио-
ни, което допълнително засилва процесите на нарастващо неравенство. Да вземем дан-
ните за последната година – през 2005 година обемът на преките инвестиции в целия 
свят е 916 млрд. долара, което е с 29% повече от 2004 година. Темповете на тяхното 
нарастване обаче в развитите страни е по-високо отколкото за света като цяло. Преките 
инвестиции в икономиката на развитите държави са нараснали с 37% в сравнение с 
предишната година, което е повече отколкото за света като цяло, което означава, че 
имаме движение на инвестиции ускорено към развитите държави. И това е така. Най-
големи обеми инвестиция са привлекли съответно Великобритания ($165 млрд.), САЩ 
($99 млрд.), Китай, Холандия, Хонконг, Канада, Германия, Белгия, Испания и Синга-
пур118. Като се изключи Китай по същество потоците от инвестиции продължават да 
вървят доминиращо към най-развитите държави. 
 
 

                                                           
116 Touraine, Alain. Beyond Neoliberalism, Cambridge: Polity, 2001, p. 40. 
117 Вж. Американская бедность, Във: Washington ProFile, http://www.washprofile.org/ru/node/5456 
(07.10.2006); Потеря защиты, Във: Washington ProFile, http://www.washprofile.org/ru/node/5458 
(07.10.2006) 
118 Вж. Мир прямых инвестиции, Във: Washington ProFile, http://www.washprofile.org/ru/node/5475 
(17.10.2006) 
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4.3. Дебатът за съвършения и несъвършения пазар 

- Неолибералите и идеята за съвършения пазар и рационалния избор. Противо-
поставянето на Хайек срещу „абсолютния разум” на държавата и тезата му за пазара 
като информационен механизъм. 

- Асиметрията на информацията между пазарните субекти и невъзможността за 
съвършен пазар, от където следва и ролята на държавата. Аз се придържам в това от-
ношение към позицията на Стиглиц, за която той спечели своята нобелова награда и 
затова смятам, че каквото и да е развитие на капитализма е невъзможно без ролята на 
политическата сфера и държавата. 
 

4.4. Дебатът за отношението между реален и финансов капитал 

От началото на ХХ век се води интензивен дебат, свързан с факта на нараства-
щите обеми финансов капитал, участващи във функционирането на капитализма и за 
съотношението му с реалния, веществен капитал, свързан със стоки и услуги. Това до-
миниране е факт и за него особено активно започва да се говори от началото на ХХ век 
в дискусиите за капитализма, когато Хилфердинг ще напише своята знаменита работа 
„Финансовия капитал”, а Ленин ще включи в „Империализмът като най-висш стадий 

на капитализма” сред една от основните черти на този стадии доминирането на банко-
вия над промишления капитал. Преобладаването на финансовия капитал обаче съвсем 
не е феномен, който се появява в края на ХІХ и началото на ХХ век, а в самото начало 
на развитието на капитализма, още преди индустриалната революция, с така наречения 
протекционистки или търговски капитализъм. Той не е възможен без институцията на 
кредитирането и затова и самото начало на капитализма става с развитието на банкова-
та система и финансовите инструменти, чрез които тя функционира. С развитието на 
капитализма се появяват един след друг финансови инструменти необходими за улес-
няване на търговията на големи разстояния и за развитие на кредитната дейност, стоя-
ща в основата на интензифициране на стоковопаричните отношения. И колкото по-
развит е капитализмът, толкова по-развити са тези финансови инструменти в сравнение 
с реалния капитал. Банкерската къща на Медичите действа като общоевропейска банка 
и има свои основни представителства в цяла Европа – Пиза, Милано, Базел, Женева 
Лион, Авиньон, Брюж, Антверпен и Лондон. Около 1450 година Медичите достигат 
годишен оборот, надхвърлящ богатството на някои европейски държави и мащабите 
му могат да се сравняват с тези на големите транснационални корпорации днес. Тогава 
се изобретява менителницата – първия финансов инструмент, който дава възможност 
за удвояване и утрояване в сравнение с реалните стоки на функциониращите средства 
и така да улесни тяхното движение. Тя е такъв документ, срещу който можеш да полу-
чиш съответна сума пари на друго място и в друга валута, в уречен ден и час. „...При 
новата система една торба със сто флорина, която в миналото можело да престои с го-
дини в касата на някой благородник, се предавала на съхранение в италианска банка с 
клонове по целия континент. Банката давала парите взаем на клиент, като пускала ме-
нителницата във вид на книжни пари. Стоте флорина на благородника си стояли непо-
кътнати в трезора на банката, а банката разполагала със сто флорина, заведени в смет-
ководните й книжа. Търговецът, взел парите в заем, също имал сто флорина, както и 
приносителят на менителницата. Макар в банката да били постъпили само сто флорина 
в злато, те били трансформирани от магията на банковите депозити и заеми в много 
пъти по сто флорина, които можели да се използват от различни индивиди в различни 
градове по едно и също време. Тези нови банкови пари разкрили невиждани възмож-
ности за търговци, производители и инвеститори. Изведнъж се оказало, че всички имат 
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пари – истинска магия!”119 По този начин сферата на финансите рязко повишава сигур-
ността си и нейното функциониране се ускорява. Полицата и менителницата са основ-
ните инструменти на първата голяма финансова революция след появата на парите. С 
нея започва процес, в който всяка следваща финансова революция и всеки нов финан-
сов инструмент ще бъдат механизъм за ускоряване и увеличаване на динамиката на 
икономическата система и същевременно за увеличаване на нейната сигурност. През 
ХVІІ век се появяват договорите за подписване на втора полица за изплащане на лих-
вите по предишния заем. По такъв начин става възможно още тогава хартиеният фи-
нансов поток да превиши до 15 пъти обръщението на наличните пари120. При това от-
делните финансови инструменти започват да се заменят един с друг и това е основата 
на така нар. „спекулативни сделки” и когато се появи значим риск се появяват нови 
финансови инструменти. Това е ключов фактор във функционирането на една ставаща 
все по-сложна пазарна система, в която участвуват на глобално равнище милиони иг-
рачи и по този начин става възможно ускореното движение на капитали, правещи въз-
можни тези силно иновативни процеси, характеризиращи съвременния капитализъм. 

В същото време обаче парадоксът на това свръхразвитие на финансов капитал, 
водещ до това, че всяко денонощие днес над 1500 милиарда долара сменят местата си 
на планетата, а реалното движение на стоки и услуги е само 5-6% от тези милиарди, че 
това все повече усложнява системата и при свободно и нерегулирано движение на ка-
питали тя лесно може да излезе от равновесие. На предходни етапи усложняването на 
финансовата система на капитализма води до поредица от стъпки по налагане на пра-
вила върху поведението й и на регулаторни институции. Така в рамките на национал-
ните държави се създават централните банки, осъществява се строга държавна финан-
сова и монетарна политика и движението на капитали през границата е силно ограни-
чено. С глобализацията тези регулативи са необходими на глобално равнище. За тази 
цел действат различни организации – като се почне от недържавни организации на 
банките, които въвеждат единни стандарти на работа, мине се през правила на регио-
нално равнище (въвеждането на еврото в ЕС и стриктните изисквания за финансова 
дисциплина, предполагащи не по-голям от 3% бюджетен дефицит, ограничения върху 
външния дълг, печатането на пари и пр.) и се стигне до действия на международни фи-
нансови и пазарни институции като МВФ, Световната банка, СТО и пр. Затова както на 
национално равнище (типичен пример е Китай), така и на наднационално равнище 
глобалните финансови институции се опитват да се намесват и да регулират този про-
цес, особено след големите финансови кризи в Мексико и в Азия, когато Международ-
ния валутен фонд отпусна десетки милиарди долари заем, за да стабилизира икономи-
ките на тези общества. Натрупаният опит даде възможност преди няколко години в 
Турция да се реагира много бързо и тя да получи също огромна помощ от МВФ, за да 
преодолее финансовия колапс. 

В момента няма достатъчно убедителна теория за функционирането на глобал-
ната финансова система като се има предвид състоянието с американския бюджетен и 
търговски дефицит и растящия дълг на тази страна и в центъра на постоянно внимание 
е какво става и ще стане с долара и не създава ли той предпоставки за глобален финан-
сов колапс. 
 

4.5. Дебатът за отношението между капитализъм и духовно производство 

Проблемът за отношението между капитализма и духовната сфера е между най-
дискутираните, не само защото се отнася до особеностите на каузалните взаимодейст-
вия в обществото и значимостта на различните социални подсистеми в тези взаимо-
                                                           
119 Уедърфорд, Джак. История на парите, С., Обсидиан, 2001, с. 102-103 
120Вж. Удовик, С.Л. Глобализация: семиотические подходы, М., Рефл-бук-Веккеру 2002, с. 62. 
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действия, но и защото нерядко ще срещнем тезата, че капитализмът е враждебен на ду-
ховното производство, а автономията на духовната сфера се възприема като толкова 
силна, че например има опити за отричане изобщо например на прогреса в областта на 
изкуството. 

Най-напред да формулираме какво разбираме под духовно производство? Под 
духовно производство ще разбирам производството на религия, морал, философия, 
култура, наука, т.е. производството на знания и ценности. Капитализмът има много по-
развита система на духовно производство като за разлика от предходните системи ряз-
ко увеличава производството на знание, съответно наука и то в темпове, каквито нико-
га преди това не са се разгръщали. Капитализмът е по-високо равнище в сравнение с 
предходните епохи поне по две основни причини: 

Първата е, че рязко увеличава образованието, иновативността, знанията, стре-
межът към духовни потребности на голяма маса от населението. Русия през ХІХ век 
има 90% неграмотно население и един малък остров от интелигенция. Не може да 
имаш активно духовно производство и значимо духовно производство при такива ог-
раничения. Колкото по-развита е една страна, толкова повече хора се занимават с ду-
ховно производство – наука, философия, образование, различни изкуства и това в 
крайна сметка има и синергетичен ефект. Вярно е, че Русия ражда Достоевски и Готол 
през ХІХ век, но Великобритания ражда Дикенс и Уайлд, Франция – Балзак и Мопасан, 
и т.н. Вярно е, че не съществува директна корелация между големите достижения в из-
куството и социално-икономическото равнище, но тук става дума най-напред за обща 
тенденция, отнасяща се до това, че колкото по-развито е едно общество, толкова пове-
че са хората, които имат възможност да участвуват в генерирането и потребяването на 
духовни продукти, чието разнообразие и възможности да бъдат предложени в публич-
ното пространство рязко се увеличават. 

Втората е, че именно капитализмът, развивайки комуникативните средства съз-
дава огромно количество нови жанрове, изкуства, естетизира постепенно средата край 
себе си – вземете изкуствата, при които повечето жанрове са резултат от развитието на 
капитализма – от романа и новелата, през операта и оперетата, телевизионното и радио 
изкуството, киното до дигиталните изкуства. Като цяло може да се каже, че капитализ-
мът рязко ускорява продуцирането на нови форми на духовен живот със скорост, по-
голяма от всякога преди това в историята – при това продуцира по-активно и нови ре-
лигии, както и философия, наука, изкуство. Това е особено типично за ХХ век, когато 
се появяват няколко несъществуващи преди това неща – продължително свободно 
време, в което може да се консумират духовни продукти, мощно развитие на комуни-
кациите и свързаната с тях духовна сфера. 
 

4.6. Дебатът за отношението между капитализъм и духовност 

Под духовност ще разбирам определено равнище на моралност, свързана с го-
товност да се отнасяш към другите не като към средства, а като към цел. Приемам, че 
това са съвкупност от терминални, крайни, абсолютни, висши ценности, характеризи-
ращи това, което социолози като Дюркем наричат „сфера на сакралното”, а Вебер ха-
рактеризира като „субстантивна рационалност”. Те са ценност сами за себе си, а не за-
ради нещо друго, сферата на трансцедентно, отвъдно и т.н. 

Може да се каже, че капитализмът, утвърждавайки сферата на инструментална-
та рационалност, на калкулируемата полза, на средствата се характеризира с непрекъс-
нато стесняване и разрушаване сферата на духовността. Това, което прави непрекъсна-
то в историята е, че въвлича в сферата на капиталистическия обмен ценности, които 
преди това са били „ценности сами по себе си” и ги превръща в средства, в инструмент 
за печалба, по същество разрушавайки ги – започва например търговия с индулгенции, 
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продажба на постове в католическата църква, любовта се превръща в предмет на по-
купко-продажба, парите разрушават семейните отношения и т.н. Всичко това безброй 
пъти е описвано от най-различни автори – като се почне от Маркс и се стигне до Вебер. 
Това е важна причина, правеща Вебер скептичен за бъдещето на капитализма. Тази 
тенденция е особено силна в условията на глобализация и всеобща маркетизация, кога-
то всичко става и може да стане предмет на покупко-продажба. 

Именно тя тревожи силно например Джордж Сорос, който вместо за инстру-
ментална рационалност говори за „пазарен фундаментализъм”, който се опитва да въ-
веде пазарна логика във всички сфери на обществото, разрушавайки така ценностите, 
морала, културата. Желанието му е да предотврати саморазрушаването на капиталис-
тическата система и бие тревога за опасност за глобалния капитализъм като идваща от 
проникването на пазарните ценности във всички аспекти на живота – не само на бизне-
са и икономиката, а и на морала, семейството, естетическите и интелектуални дости-
жения, - водещи до социална дезинтеграция. 

В същото време обаче мисля, че експанзията на инструменталната рационалност 
не е безбрежна и на всеки етап след много силна такава експанзия имаме отново и от-
ново създаване на нова форма на субстантивна рационалност. Там, където това не ста-
ва, имаме социална дезинтеграция, разпад и изчезване на съответната общност. Без съ-
ответния баланс между инструментални и неинструментални цели, между средства и 
цели обществото като цяло се разпада и трудно може да функционира. Ако погледнем 
самата история на капитализма, ще видим че всяка негова експанзия, разрушаваща на-
личната сфера на сакралното, води до реакция, предизвикваща поява на нова форма на 
сакрално или на субстантивна рационалност във формата на съвкупност от крайни це-
ли. Така става всъщност още в началото на ХVІ век с Реформацията след Ренесансова-
та ориентация към светската рационалност и подронването на авторитета на католи-
ческата църква, въвлечена също в началните форми на капиталистически обществени 
отношения чрез индулгенциите и продажбата на постовете. Паралелно с това обаче 
навсякъде, където започва експанзията на капитализма като компенсация се разгръща 
ктиторска дейност в големи мащаби, която е подчинена не на принципа на печалбата, а 
за даване на средства за общо благо за някаква кауза. Това го наблюдаваме още през 
Възраждането в Италия, когато голяма част от големите строежи и произведения на 
изкуството са резултат на такава ктиторска дейност, а голяма част от Флоренция и 
блестящата плеяда от гениални личности там са силно свързани с ктиторската дейност 
на Медичите. От 1434 до 1471 година Козимо и потомците му даряват общо 663 755 
флорина за най-различни цели, което е гигантска сума като се има предвид, че през ХV 
век 150 флорина във Флоренция са били достатъчни човек да живее охолно в малка 
къща с градина в продължение на цяла година. Тази благотворителна дейност създава 
мощна сфера на духовност, ограничаваща инструменталната рационалност. 

Появата на протестантската етика е такава реакция на общностите в Европа на 
възхода на инструментална рационалност. На един следващ етап с разгръщането на 
Просвещението и секуларизацията през ХVІІ и ХVІІІ век, изтикващи все повече сфера-
та на сакралното в социалната периферия и разширяващо териториите на пазарни 
връзки, такива сфери на сакралното ще станат национализмите и идеологиите като съ-
държащи в себе си ценности, имащи значение сами по себе си, заради които хората са 
готови да умрат. Кризата и упадъкът на идеологиите в последните десетилетия на ХХ 
век породиха ислямския фундаментализъм и изобщо възхода на религиите, задаващи 
каузи с терминални ценности и сфера на духовността, която осмисля експанзиращия 
свят на Веберовата инструментална рационалност. Не е случайно между впрочем, че 
най-религиозно и хвърлящо най-гигантски суми за благотворителност и спонсорство 
на културата, науката, образованието се оказва обществото с най-развита инструмен-
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тална рационалност – американското. Там се хвърлят годишно десетки милиарди дола-
ри за благотворителни цели, събирани от отделните граждани – обеми от средства, не-
съпоставими с това, което става в множество други страни в света. И там именно всяка 
година са продуцирани и влизат в действие десетки нови религиозни движения и орга-
низации, а голямата обществена битка е свързана с феномен, който от 90-те години на-
сам, се нарича „културни войни”. Те предопределят поведението на американците по 
време на избори, а не просто инструменталната рационалност. В заключение бих казал, 
че в своето развитие капитализмът непрекъснато въвлича в пазарен оборот сфери, кои-
то са изглеждали преди това далеч от него и разрушава така и наличната духовност, но 
за да продължи да съществува, непрекъснато продуцира нови форми на духовност във 
формата на системи от ценности, съдържащи се в религии, идеологии, национализми, 
културни идентичности. 

 

5. Дали Съветският съюз и Източна Европа до 1989 са общества на държа-

вен капитализъм? 

Корените на тази идея можем да открием сред немалка част от анархистите, ко-
ито още през ХІХ век смятат, че запазването на държавата означава, че капитализмът 
няма да бъде преодолян. Една от популярните тези, най-ярки изразители, на която в 
началото са Лев Троцки и Милован Джилас, е за номенклатурата или бюрокрацията 
като „нова класа”, разполагаща с държавната собственост. По-късно бе подробно раз-
работена в двата тома на Михаил Восленски „Номенклатурата”121. Тя породи множест-
во дискусии по време на перестройката, започнали със статията на С. Андреев „Причи-
ни и следствия”, според която административно-управленския персонал в СССР предс-
тавлява особена класа със свои користни и антиобществени интереси122. У нас тезата за 
това, че така наречената „номенклатура” или „партийно-държавният апарат” е колек-
тивен собственик на средствата за производство и представлява класа, изграждаща 
„държавен капитализъм”, се поддържа особено активно от автори като Георги Найде-
нов и Петя Пачкова123. 

Тази теза е силно дискусионна, доколкото „новата класа”, която бива наречена 
„номенклатурна” или „етатистка”, не притежава индивидуално собствеността, а се раз-
порежда с нея като колективен субект. Освен това всички основни дефиниции на капи-
тализма свързват неговото функциониране с идеята за пазара и с производство, доми-
ниращо за пазара. Това в никакъв случай обаче не може да се каже за социализма, при 
който на всички етапи на развитие пазарната рационалност не играе водеща роля за 
сметка на други рационалности. Освен това една съществена част от собствеността по 
принцип принадлежи на цялото население, доколкото голяма част от потреблението се 
реализира чрез обществените фондове за потребление. Вярно е, че обикновените ра-
ботници не участвуват директно в управлението, но такова участие нямаме никъде по 
света и в големите модерни корпорации, това управление е разпределено между отдел-
ните менажерски равнища. Това че има разделение на труда, при което част от участ-
ниците в това разделение на труда, упражняват управленска дейност, което е специфи-
чен сложен вид труд със съответно заплащане, но това не ги превръща в собственици. 
Собствеността при всяко положение предполага, че съответните индивиди могат да 

                                                           
121 Вж. Восленски, М. Номенклатурата, т. 1 и т. 2, С., Изд. “Христо Ботев”, 1993. 
122 Вж. Андреев, С. Причины и следствия, сп. Урал, 1988, № 1; Бреднева, Ю. Так пойдем дальше, сп. 
Урал, 1988, № 10; Урванцев, Б. Как выти из тупика?, сп. Урал, 1988, № 10; .Зыков, Ю, А. Кашин. Шаг 
к социализму, сп. Урал, 1988, № 10; Готчаров, С. Эсть за что бороться, сп. Урал, 1988, № 10; Бутенко, 

А.П. О социально-классовой природе сталинской власти, Вопросы философии, 1989, № 3. 
123 Найденов, Г. 100-годишната парадигма, С., Институт по социология, 2003, с. 57-120; Пачкова, П. 
Елитът на прехода, С., М-8-М, 2003, с. 45-87. 
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влагат свои ресурси и за това да получават допълнително заплащане. Така е например 
при груповата собственост във вид на акционерно участие. При нея всеки участник в 
колективната собственост получава дивидент, който може да вложи и да увеличи собс-
твеността си. Същото е и с менажерите в западните компании, които управляват собст-
веността, но могат да бъдат и колективни собственици, имайки дял в съответното 
предприятие, за което получават дивиденти. Съвсем различна е ситуацията, при но-
менклатурата при социализма. Тя не може да се разпорежда със собствеността в своя 
полза. Това че заплатите се определят централизирано, не прави номенклатурата раз-
лична от останалите, не я превръща в собственик. И в една голяма западна компания 
бордът на директорите си гласува заплатите, но това не го превръща в собственик на 
компанията. Това че депутатите в българския парламент днес си гласуват сами равни-
щето на заплатите и ползват привилегии, които са не по-малки от тези, които са полз-
вали депутатите преди 1989 година, не ги прави собственици на държавната собстве-
ност. При това следва да се има предвид, че огромната част от хората, включени в та-
кива номенклатурни позиции нямат изобщо и такива възможности. Така например по-
зицията на професор и доцент е номенклатурна, защото се утвърждава съответно от ЦК 
и ГК на БКП, но това изобщо не превръща професорите и доцентите в каквито и да е 
колективни участници в някаква „експлоататорска класа”. 

Би могло да се възрази, че в големите компании менажерите са под контрола на 
акционерите-собственици, докато при държавния социализъм не е така, но се пренеб-
регва фактът, че стопанските ръководители като менажери са подложени на много 
стриктен контрол от партийни организации на всички равнища. От своя страна обаче 
нито една партийна организация или партиен лидер не се разпорежда непосредствено 
със собствеността. Как стоят нещата при големите акционерни компании на Запад? 
Една гигантска корпорация трудно се контролира както от хилядите си или милионите 
си акционери, така и от всяко едно правителство поотделно, което дава възможност за 
всякакви незаконни операции от страна на техните менажери на различни равнища. 
Затова и през последните години непрекъснато има скандали, свързани с измами, разк-
ривани в различни корпорации и разследвания срещу техни менажери, президенти, 
ключови собственици. Глобалните, разпрострели се в много държави, компании с ог-
ромни инвестиции с банкови средства в офшорни фирми и къде ли още не са почти 
непрозрачни и това им дава възможност за огромни спекулации, като само част от тях 
биват разкрити. Хората, които ръководят тези огромни корпорации са част от глобална 
менажерска общност, която обикновеният инвеститор изобщо не може да контролира. 
Те си организират получаването на огромни, при това нарастващи по количеството си 
заплащания от няколкостотин милиона долара годишно. Свързани са с банки и счето-
водни фирми, с които взаимно си оказват услуги се прикриват. Така например Айснер, 
шефът на компанията Уолт Дисни си е организирал заплащане от 285 млн. долара за 
периода между 1996 и 2004 година, докато за този период стойността на компанията е 
паднала с 63% и това което са получавали стотиците хиляди нейни акционери съответ-
но рязко е намаляло. Но това заплащане е било гласувано от неговия борд, който също 
е получил огромни суми и е бил заинтересован от това124. 

Бихме могли да разграничим различни измерения на понятието за собственост: 
1) собственост в смисъл на установена чрез правни норми власт на разпореждане със 
средствата за производство; 2) приложение в смисъл на фактически и юридически оси-
гурено разполагане с някакъв предмет (например, земя); 3) правото на използване на 
държавна или колективна собственост; 4) правото на управление (например вземане на 
решения); 5) правото на участие в управлението; (6) фактическа власт на разпорежда-
                                                           
124 Вж. Ibrahim, Youssef M. The collapse of capitalism as we know it. Corporate Disneyland, International 

Herald Tribune, March 9, 2004 
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не, т.е. фактически взаимоотношения между хората и отношенията на човека с преоб-
разената природа. На всяко от първите пет измерения на собствеността отговаря една 
социална група – първо, висши политически инстанции или народни представители; 
второ, висши и планови органи; трето, директори на предприятия; четвърто, стопански, 
партийни и профсъюзни органи; пето, производители – никой не притежава цялата 
фактическа власт на разпореждане. Тя е разпределена помежду им и всеки в определен 
смисъл ограничава властта на останалите125. Ето защо не може да се говори за някаква 
„нова класа” и анализът на управленската система да се извършва през призмата на 
класическия марксов класов подход. 

Източникът на доходите на управленската прослойка при социализма е същият, 
както и на останалите граждани – държавата, респективно колективът, докато доходите 
на господстващия елит при класовите общества произтичат от частната собственост 
върху средствата за производство. Освен това понятието „номенклатура”, т.е. хора, ко-
ито се одобряват от партийните организации е изключително широко като в него вли-
зат и низови ръководители в цеха на завода и носители на научни звания, и ръководи-
тели на обществени организации, които не се отличават кой знае колко в заплащането 
и позицията си от обикновените служители. 

Когато се опитва да обоснове тезата си за номенклатурата като управляваща 
класа, която присвоява принадена стойност, Восленски включва в това, което тя полу-
чава, два компонента. Първият е „класово потребление”, използвано за поддържане на 
партиен апарат, държавна сигурност, отбрана, съд, пропаганда, социалистическо нат-
рупване, наука, култура, здравеопазване, спорт и пр. Надали обаче средствата за всич-
ки тези сфери могат да бъдат наричани „класово потребление”, тъй като те са свързани 
с функционирането на обществото изобщо126. 

Не по-малко вярно е това за другия компонент, за който говори Восленски – 
личното потребление на тези, които заемат определена управленска позиция. Вярно е, 
че поради качественото различие между отделните видове труд е невъзможно принци-
път „всекиму според труда” да се прилага в национален мащаб и позицията в социал-
ната йерархия има съществено значение за различията в доходите. Като цяло обаче 
разликата в доходите не е по-голяма, а в много отношения е и по-малка от разликата в 
доходите между менажери и изпълнители във всяко западно общество – така например 
различието между реалните доходи (включващи и съответни „привилегии”) на един 
директор на голямо обединение или министър в сравнение с обикновения работник е 
много по-малка от тази между президента на всяка голяма корпорация на Запад и 
обикновения работник. В този смисъл различието в доходите не би могло да се разг-
лежда като свързано с отнемане на някаква по-голяма принадена стойност, а е израз на 
различията в разделението на труда и много по-голямата сложност на труда на управ-
ленския персонал, предполагащо и съответното заплащане. Става дума за лично въз-
награждение, което се реализира и в лично потребление. Но факт е също, че в различни 
периоди заплащането на труда на много специалисти извън управлението не е по-
ниско, а в определени случаи и по-високо. Известно е, че цял ред категории нискоква-
лифициран, но дефицитен труд или доходите на хора, намиращи се близко до системи 
на разпределение на социални блага са доста по-високи от тези на намиращите се ви-
соко в управленската йерархия; така е у нас например през 80-те години с доходите на 
шофьори, строители, бармани, снабдители и редица други категории. 

Нека да направим сравнения на заплащането на политиците, занимаващи се с 
управленска дейност, включително и с управление на икономиката у нас по времето на 

                                                           
125Вж. Jahn, Fgbert K. Burokratischer sozialismus: chancen der democratisierung? Frankfurt am Mein, Fischer 
Tashenbuch, 1982, S. 46-47, 59-60 
126 Вж. Михайлов, С. Сталинисткият тоталитаризъм, С., М-8-М, 2000, с. 195. 
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социализма и заплащането на ръководителите на американските компании. През 1988 
година, предпоследната година на социализма, средната работна заплата в България е 
252 лева, с които обаче могат да се купят много повече неща отколкото през „демокра-
тичната” 2004 година, шестнадесет години по-късно. Тогава във висшия управленски 
ешелон влизат около 250 човека. Министрите, зав. отделите на ЦК на БКП, първите 
секретари на ОК на БКП получават 600-700 лева месечно. Основната заплата на секре-
тар на ЦК на БКП е 1300 лева, на генерален секретар на ЦК на БКП е 2000 лева, т.е. 8 
пъти по-висока от средната за страната. Средното възнаграждение на всички тези хора 
е около 1000 лева месечно, което е около четири пъти повече от средното заплащане в 
страната127. За сравнение през 1976 година заплатата на ръководствата на американс-
ките корпорации е надвишавала 35 пъти средната заплата на работниците, а две десе-
тилетия по-късно през 1996 година разликата е скочила на фантастичната пропорция от 
над 180 пъти128. Когато става дума за доходи директно от собственост, т.е. за това, кое-
то притежават големите капиталисти на Запад и висшият управленски слой при социа-
лизма тази разлика е неизмеримо по-голяма. 

Нека да направим същото сравнение у нас за 1988 и 2004 година. В условията на 
многопартийна демокрация се приема чрез Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание, че депутатите получават три средни заплати в бюджетната 
сфера като техните възнаграждения се актуализират след края на всяко тримесечие. 
През 2004 година депутатската заплата е била 1029 лева, а от ноември същата година е 
станала 1125 лева. Депутатът е получавал по 3 средни заплати, които са били по 375 лв. 
през септември 2004 година, но в частните фирми обаче заплатите са били със 107 лева 
по-ниски. Като цяло средната работна заплата през третото тримесечие на 2004 година 
е била 298 лева. Реалните приходи на депутатите обаче са били по-високи, защото за 
участие в парламентарни комисии са получавали по 10% отгоре. Така месечният доход 
на депутатите е скачал поне на 1237 лв. и 50 стотинки. Повечето от тях обаче са участ-
вали поне в няколко комисии. Заместник-председателите на парламента са вземали по 
40% над основната депутатска заплата, което през ноември 2004 година е било 1575 
лева. Ръководителите на комисии и парламентарни групи са получавали 30% над ос-
новната депутатска заплата. Месечният доход на министрите също е бил с 30% над ос-
новната депутатска заплата, т.е. от ноември 2004 година е станал 1462 лв. и 50 ст., а 
преди това е бил 1337 лв. и 50 ст. Заплатата на премиера Симеон Сакскобурготски и 
парламентарния шеф Огнян Герджиков през ноември 2004 година е станала 1687 лв. и 
50 ст. Преди това са били с по 144 лева по-малко. Най-високата заплата в държавното 
управление е била на президента, която от ноември 2004 година е станала 2250 лева, 
т.е съотношението й към средната работна заплата на страната е било около 7,5 към 1, 
т.е. приблизително същото каквото е било съотношението на държавния глава в стра-
ната през 1988 година. Месечните възнаграждения в държавната и общинска админис-
трация са били уредени с Постановление № 48 на Министерския съвет за заплатите в 
бюджетните организации и от Единен държавен класификатор. Според тях председа-
телите на държавни агенции, зам.-министри, областните управители и кметът на Сто-
лична община са получавали от 1 юли 2004 година 1250 лева. До 950 лева е била зап-
латата на кмет, който управлява район с над 50 000 души население. 

Заемащите управленска позиция не могат да предават по наследство на децата 
си своите ръководни позиции. Могат да им осигурят само условия за по-добър старт и 
по-добро устройване в обществото, докато капиталистите могат да предават директно 
своето господстващо положение. Средствата, които получават, могат да се ползват са-
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мо за потребление, а не и да се влагат в частни средства за производство. Вярно е, че 
близки на ръководния елит могат да заемат място след това в елита, но това е харак-
терно за отношенията в елита навсякъде, независимо от системата. Това е типично да 
речем за американския елит управленски елит, където баща и син (Джордж Буш) или 
различни роднини са заемали не само президентския пост, но и много други висши 
постове, типично е за една съвсем различна страна като Индия, наблюдаваме го в из-
вестна степен и във зрялата фаза на реалния социализъм. Тук очевидно става дума за 
по-общи закономерности на възпроизводство на управленския слой на едно общество, 
които обаче не могат да бъдат отъждествявани или редуцирани до класови закономер-
ности. 

Още по-неадекватен е аргументът, че „номенклатурата е неотчуждаема, влезеш 
ли в нея веднъж трудно се излиза”, което се вижда като аргумент, че тя се била пре-
върнала в „класа”129. Това не е съвсем вярно за периода до края на 50-те години, а след 
това устойчивостта на управленската пирамида не се различава от устойчивостта на 
управленските пирамиди изобщо, което е свързано с факта, че навсякъде по света как-
то политическата дейност, така и стопанското управление са силно специализирани и 
хората в тях растат по йерархията, трупайки опит. Това обаче не е основание те да се 
третират като класи в социално-икономическия смисъл на думата. При това положени-
ето на представителя на бюрокрацията или номенклатурата е винаги застрашено поли-
тически и зависи от политически решения, докато общественото положение на капита-
листа не зависи до такава степен от законите и действията на държавата, а сравнително 
силно от състоянието на пазарните взаимовръзки. 
През целия период от появата и развитието на държавния социализъм имаме много 
силна вертикална динамика, т.е. преход от по-ниско към по-високо място в социалната 
йерархия. Главен източник на жизнен успех при държавния социализъм са образовани-
ето, квалификацията и личните връзки, които са важен фактор за растеж по различните 
типове социални йерархии и показател за това е фактът, че в гигантската част от слу-
чаите заемащите съответните позиции са ги получили в резултат на своите лични уси-
лия, тръгвайки от съвсем обикновени семейства. Показателно е, че в най-висшите еше-
лони на партийната и държавна власт в страните на държавен социализъм дори през 
80-те години заемащите ги тръгват от социалните позиции на най-обикновени семейст-
ва. Характерен пример в това отношение е кариерата на Горбачов и Елцин, която за-
почва от социалното дъно, преминава през работнически стаж и университета и в най-
висока степен е обусловена от техните собствени качества, а не от някакви предвари-
телни класови предпоставки. 

В много отношения „номенклатурата” в условията на държавния социализъм 
упражнява функциите на менажиране на собствеността, която се изпълнява от менаже-
ра при отделянето на собствеността от управлението, което наблюдаваме в развитите 
западни страни от края на миналия век. Ето защо не става дума за „класа”, чиято собс-
твеност върху средствата за производство е основа на нейната мощ и привилегии, а за 
хора, които управляват процесите на производство. По същество става дума за бюрок-
рация, която няма икономическа основа, от което произтича нейното положение. Зато-
ва и толкова лесно по времето на перестройката, бивайки необременена със собстве-
ност и нямайки какво да губи, номенклатурата без каквато и да е особена съпротива 
прояви готовност за промяна на обществените отношения по посока именно на прев-
ръщането й в класа, т.е. за промяна на съществуващото общество. 
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6. Противоречията на Карл Попър във връзка с понятието за капитализъм 

Съществува невярната представа, че човекът, който налага термина „капитали-
зъм” е Карл Маркс. Това не е вярно. Маркс никъде в своите съчинения не използва 
термина „капитализъм”. Той говори за „буржоазно общество”, за „капиталистически 
начин на производство”, но не и за „капитализъм”. Затова и фразата на Карл Попър във 
втория том на „Отвореното общество и неговите врагове”, че „Капиталът” е посветен 
на „период, наречен от Маркс „капитализъм””130, а така също и твърдението му в Пис-
мо към руските читатели в превода на руски на първия том на Отвореното общество 

и неговите врагове, че „думата „капитализъм” получава широка известност и всеобщо 
признание благодарение на Маркс”131 са неверни и с оглед предварителната му нагласа 
за критика на Маркс са израз на невежество и недостатъчно познаване на неговите тек-
стове. 

Попър не е специалист по социални теории, но отношението му към феномена 
капитализъм в най-висока степен се формира от ситуацията с кейнсианска регулация 
на икономиката в развитите западни държави и отсъствието на абсолютно обедняване 
на масите в разрез с очакванията на Маркс. При това положение Попър става изразител 
на тези нагласи, като отношението му към понятието на капитализъм е двойствено – от 
отхвърлянето му изобщо чрез редукцията му до идея за абсолютно обедняване на ра-
ботническата класа, до приемането му, но при разграничаване на два етапа – на нере-
гулиран и регулиран капитализъм. Като се има предвид, че въздействието на идеите на 
Попър е значително, бих отбелязал следните пет неадекватности в неговото схващане 
на капитализма. 

Първата е, че няма съвременно, а и не само съвременно съчинение за капита-
лизма, което да не извежда в понятието за капитализъм на преден план преди всичко 
частната собственост върху средствата за производство, свободния пазар, конкурент-
ната система – реалности, които Попър не би могъл да отрече и в този смисъл на поня-
тието капитализъм съществува. 

Второ, самият Попър не е достатъчно ясен и последователен във връзка с поня-
тието за капитализъм. От една страна, на едно място той твърди, че „капитализмът” в 
този смисъл, в който Маркс употребява този термин, никога и никъде не е съществувал 

на нашата прекрасна планета земя”132. Както отбелязах, Маркс не употребява този тер-
мин, но за сметка на това Попър го употребява. Във втория том на своето съчинение 
той самият характеризира „времето на Маркс” като „не ограничен законодателно капи-
тализъм”133. Нещо повече, Попър изтъква „колко оправдан е неговият горещ протест 
против ада на неограничения законодателно капитализъм” като цитира много подроб-
но текстовете на „Капитала”, в които се описва експлоатацията на ранния етап на раз-
витието на капитализма. Попър подчертава, че „нарисуваната от Маркс страшна кар-
тина на икономиката на неговото време е много точна”134. Изтъква още: „Действител-
но, съвременното на Маркс общество, което той нарича „капитализъм” е общество на 
безразделно господство на капиталистите. Това е било класова диктатура на буржоази-
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циатива”, 1992, с. 210, 214, 216. 
134 Поппер, Карл. Открытое общество и его враги, Том 2, М., Международный фонд „Культурная ини-
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ята.”135 Това, което Попър добавя е, че: „Времето на неограничения или нерегулиран 
законодателно капитализъм е отминало.”136 И още: „Това, което Маркс нарича „капи-
тализъм”, т.е. неограничения законодателно капитализъм, напълно е слязло от истори-
ческата сцена през двадесети век”137. Ще повторя отново, че Маркс не употребява ду-
мата „капитализъм”, докато Попър я добавя като дори й слага прилагателното „неогра-
ничен законодателно” или „нерегулиран законодателно капитализъм”, за да опише 
епохата на Маркс. Но ако по времето на Маркс, самият Попър признава, че е имало 
„неограничен законодателно капитализъм”, свързан с огромна бедност и обедняване, 
то той самият си противоречи, говорейки, че капитализмът в марксовия смисъл на ду-
мата не е съществувал. Нещо повече, така той признава валидността на това понятие и 
свързаната с него реалност и днес, тъй като от тезата му следва, че сега вече капита-
лизмът е ограничен законодателно, поради което няма абсолютно и относително обед-
няване. Фактически от неговата теза следва, че имаме два вида капитализъм – „неогра-
ничен законодателно” през ХІХ век и „ограничен законодателно” през ХХ век. 

От тук обаче следва, че намалявайки законодателните ограничения върху него, 
каквото наблюдаваме през последните десетилетия, се връщаме към марксовата епоха. 
Всъщност като използва понятието „глобален капитализъм” така Сорос следва идеите 
на Попър, бивайки привърженик на един „регулиран капитализъм”, основаващ се на 
кейнсианската традиция и социалната държава, който обаче ерозира в резултат на въз-
хода на глобалния и нерегулиран капитализъм, характеризиращ се според Сорос с „па-
зарен фундаментализъм”. Неслучайно Попър толкова много цитира Маркс и му дава 
високи оценки – той вижда съвременния глобален капитализъм като близък до „нере-
гулирания капитализъм” от времето на Маркс, за който говори Сорос. 

Трето. Попър изобщо не доказва дали на ранните етапи на развитие на капита-
лизма, които има предвид Маркс, не съществува абсолютно и относително обедняване. 
Дори непознаващия социологически данни и икономическа статистика читател обаче 
би му възразил, ако е чел дори само романите на Емил Зола и Чарлз Дикенс. Аз ще от-
бележа просто световно известните изследвания на нобеловия лауреат по икономика 
през 1971 година Саймън Кузнец с неговата „крива на Кузнец”, според която на ранни-
те етапи на модернизация наистина имаме тенденция на нарастващо неравенство и не-
равномерност в разпределението. Той показва, че на ранни стадии на модернизацията, 
когато инвестицията във физически капитал е основен механизъм на икономически 
растеж, увеличаването на неравенството е фактор, стимулиращ растеж, тъй като имаме 
преразпределение на ресурси към тези, които в най-висока степен могат да спестяват и 
инвестират. Вече в зрелите икономики мястото на физическия капитал като основен 
фактор за растеж се заема от нарастването на човешкия капитал и необходимостта от 
средства за този капитал става фактор за намаляване на неравенството. 

Четвърто, както се вижда от стотици изследвания тенденцията на „относително 
обедняване”, намираща израз в нарастваща ножица на доходите на различните децили 
както вътре в развитите страни, така и в глобален план през последните два века не е 
престанала да съществува. 

Пето, в много отношения за значими социални групи ще открием и тенденция 
на абсолютно обедняване, особено в световен план. Според изследвания на Световната 
банка в десетки страни в света днес равнището на живот и БВП на човек от население-
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то са по-ниски в сравнение с преди две десетилетия. Неслучайно Робърт Хайлбронър, 
нямащ нищо общо с марксизма отбелязва в своята работа Капитализмът на 21 век: 
„Днес идеята за класовата борба звучи надуто, като част от речника на друга ера. Но 
Марксовото виждане не бива да се отписва толкова бързо. Макар да се намира зад ку-
лисите, извън полезрението, напрежението между заемащите облагодетелстваните по-
зиции и онези, които са вън от тях, оформя политиката на всички стратифицирани об-
ществени строеве. Това значи само, че фундаменталният политически въпрос на капи-
тализма, както и на всяко стратифицирано общество, се отнася до класовите му отно-
шения.”138 

В заключение бих добавил, че примерът с Попър ни потвърждава една знамена-
телна фраза от книгата на Фернан Бродел „Динамика на капитализма”. Той казва за 
думата „капитализъм” следното: „Раздразнени вие я гоните през вратата, тя се връща 
през прозореца. Понеже вие не намирате за нея адекватна замяна и това е симптома-
тично. Както казва един американски икономист, най-добрият довод за използването 
на думата капитализъм, както и да я хулим, е фактът, че не е намерена никаква друга, 
за да я заменим. Разбира се, този термин притежава съществен недостатък: след него се 
мъкне цял шлейф от спорове и караници. Обаче тези караници – добри, по-малко доб-
ри и съвсем безсмислени, не могат да бъдат, честно казано, пренебрегнати; не може да 
се действа и води обсъждане така, като че те не съществуват. Има и още един по серио-
зен недостатък: тази дума е изпълнена със смисъл, който и придава съвременния жи-
вот.”139

 

 

7. Типологии и клъстери на капитализма 

Глобализацията на капитализма не означава, че това води до един единствен, 
максимално ефективен модел на икономическа организация. Опитвайки се да анализи-
раме, срещаме множество типологии (модели, видове, варианти), чрез които се фикси-
рат различни негови, форми, модели, варианти или измерения. Макар да е глобален 
феномен, той е хетерогенно явление, има различни форми, динамика, реализация, на-
ционални и регионални проявления. На тази основа се формират различни транснаци-
онални мрежи и търговски мрежи, които биха могли да се видят като своеобразни 
клъстери. Те представляват интерес за различни социални науки и особено за институ-
ционалния и еволюционен икономикс, сравнителната политическа икономия и иконо-
мическата социология. 

Следва да се отбележи, че съществуват различия между понятията типологии и 
клъстери. Типологиите предполагат ограничаване на различни варианти на капитали-
зъм по една или друга характеристика, която се разглежда като важна за разбирането 
на съответния капитализъм. Понятието за клъстер е въведено от Майкъл Портър във 
връзка с отношенията между различни фирми и на тази основа той развива дори своята 
теория за „клъстерния растеж. Клъстерите са дефинирани обикновено като географски 
агломерации от фирми със сходни или допълващи се качества, което води до емержен-
тни следствия, от които печели всяка от тях.”. По принцип обаче когато става дума за 
видове капитализъм не се прилага в съществуващата литература. Независимо от това 
обаче е възможно да говорим за регионални обединения, от различни видове национа-
лен капитализъм като клъстери капитализъм. Регионалните обединения от типа на ЕС, 
НАФТА, АСЕАН и пр. са в определен смисъл различни клъстери капитализъм. 

Типологиите се правят на основата на различни критерии и в контекста на раз-
лични концептуални системи като на преден план се извеждат различни дефиниращи 
съответния капитализъм характеристики – в литературата могат да се срещнат такива 
                                                           
138 Хайлбронър, Р. Капитализмът на 21 век, С., ИК „Критика и хуманизъм”, 1997, с. 47. 
139 Бродель, Ф. Динамика капитализма, Смоленск.: Полиграмма, 1993, с. 51. 
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класификационни единици като „глобален капитализъм”, „биокапитализъм”, „казино 
капитализъм”, „компрадорски капитализъм”, „демократичен капитализъм”, „авторита-
рен капитализъм”, „дивергентен капитализъм”, „етичен капитализъм”, „семеен капита-
лизъм”, „некрокапитализъм”, „индустриален капитализъм”, „постиндустриален капи-
тализъм”, „информационен капитализъм”, „регулаторен капитализъм”, „държавен ка-
питализъм”, „суперкапитализъм”, „късен капитализъм”, „социален капитализъм”, „ка-
питализъм на свободния пазар”, „либерално-пазарен” и „координирано-пазарен”. 

Формулирането на критерии за разграничение на различни видове капитализъм 
и обяснението на различията става на различна основа. Има културалистки обяснения, 
които обикновено откриват различията във връзка с особеностите на една или друга 
култура, традиции и обвързаните с тях институции. Институциите и традициите са 
свързани с различни съвкупности от формални и неформални правила, следвани от от-
делните участници в пазарните взаимодействия. Има обяснения, която са свързани с 
мястото на съответната страна във взаимодействието с останалите в рамките на една 
глобална капиталистическа система – например разграничението на капитализъм на 
страните от капиталистическия център, полупериферен и периферен капитализъм. 

В рамките на доминиращия в Източна Европа след Втората световна война мар-
ксизъм-ленинизъм се разграничават класически и империалистически стадии в разви-
тието на капитализма. Днес в контекста на най-различни теории можем да открием 
други класификации – например индустриален капитализъм и постиндустриален (ин-
формационен) капитализъм. Говори се също така за различни версии на консолидира-
ни капиталистически икономики – либерално-пазарни икономики, при които главен 
интегратор на икономическия живот е пазарът; банково-координирани икономики, при 
които ключова роля в интеграцията на икономиките играят банките; държавно-пазарни 
икономики, в които централна е ролята на държавата. Съществуват типологии, основа-
ни на критерии като иновационните системи, отношенията между индустриална и фи-
нансова сфера, индустриални отношения, природа и роля на държава, особености на 
икономическия растеж, конкуренция, начини на управление, високо или ниско дове-
рие, различен „дух на капитализма”. Краят на „студената война” и на предходното 
идеологическо противопоставяне на две конкуриращи се системи, доведе до това, че 
различните типове капитализъм не са обединявани като по-рано от обща заплаха и така 
се даде тласък на допълнително проявление на специфични варианти на капитализма и 
тяхната конвергенция, благодарение на пазарната конкуренция или съответни регио-
нални и глобални политики140. 

Именно затова е важно да бъдат разграничени най-важните групи капитализъм 
и възможните класификации на тези групи. 

 
7.1. Етапни типологии или стадии на развитие на капитализма 

Повечето от типологизациите изразяват разгръщането във времето на различни 
форми на капитализма с различна степен на зрялост, доминиране на различни отрасли 
и технологии. Разгръщат се в рамките на различни концептуални системи, различни 
философии на историята и интерпретации на ролята, мястото и значението на капита-
лизма. В марксистката традиция се разграничават класически капитализъм и империа-
лизъм, а в неомарксистката – класически капитализъм и късен капитализъм, както и 
сродни разграничения от рода на ранна модерност и късна модерност. В зависимост от 
доминиращия отрасъл ще срещнем разграничение на етапи на търговски капитализъм, 
индустриален капитализъм, постиндустриален капитализъм. В зависимост от домини-
ращия начин на регулация на икономическите отношения ще срещнем разграничение-
                                                           
140 Вж. Jessop, Bob. Varieties of Capitalism, In: Encyclopedia of Governance, Ed. Mark Bevir, London: Sage 
Publications, 2007. 
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то на такива етапи като меркантилизъм, либерализъм, империализъм, държавно-
монополистичен капитализъм, неолиберален капитализъм (транснационален мрежови 
капитализъм). 
 

7.2. Дискусията за видовете капитализъм в рамките на марксизма 

Анализът на капитализмът като развиваща се система се разгръща най-напред и 
най-пълно в рамките на различните версии на марксизма като развитието на всяка от 
тях е свързана и с различни визии в това отношение. Дивергенцията на вижданията за 
етапите и формите на капитализма дискусия става особено типична в началото на ХХ 
век, когато се установява, че в развитите западни държави съвсем не се реализира 
прогнозата на марксистите за абсолютно обедняване на работническата класа. Това во-
ди до остра дискусия в рамките на Втория интернационал, в резултат на която се стига 
до извода, че капитализмът е навлязъл в нова фаза, която се интерпретира обаче по 
различен начин от Бернщайн и неговите последователи, от една страна и Джон Хобсън, 
Хилфердинг, Ленин и техните последователи, от друга страна. От Бернщайн до Попър 
социалдемократи, социални либерали, социални консерватори твърдят, че се е стигна-
ло благодарение на демокрацията до един регулиран капитализъм, в който нямаме аб-
солютно обедняване и изчезват класовите конфликти между предходните класи. Тогава 
започват да се употребяват категории като „социален (уелфеъристки)” или „регулиран 
капитализъм”, свързан с кейнсианската традиция на регулация. Известно е, че Кейнс е 
песимистичен за възможностите на пазара сам по себе си да разпределя ресурси и да 
осигурява достатъчна заетост, но смята, че съответно регулираните пазар и конкурен-
ция могат да създадат едно стабилно общество. Този капитализъм се подкрепя и от 
Попър и Сорос. Неслучайно за определен период критическият рационализъм бе фило-
софска основа на програмните дирения на социалдемокрацията. 

Започва да се разграничава от една страна „търговски капитализъм”, при който 
отделни субекти контролират процеса на размяна – смята се, че възниква между ХІV и 
ХVІ век; „индустриален капитализъм”, който възниква през последната трета на ХVІІІ 
век и при който господства едрото частно производство. Започва да се говори също за 
„финансов капитализъм” и „организиран капитализъм” (Хилфердинг), в който контро-
лът е в ръцете на банкери и кредитори – често се казва, че неговото развитие е в пос-
ледните десетилетия на ХХ век, когато постепенно финансовия капитал започва да до-
минира над реалния капитал. 

Адорно и Франкфуртската школа като цяло ще развият в рамките на критичес-
ката теория от 30-те години на ХХ век насам своята визия за „късния капитализъм”, в 
който умират илюзиите на просвещението за позитивната роля на науката и техноло-
гиите. Те дават началото на множество неомаркистки и постмарксистки критики на 
съществуващия капитализъм. 

От началото на ХХ век и развитието на идеите на Ленин в по-слабо развитите 
държави започва да доминира тезата за това, че предходното противоречие между кла-
сите в развитите страни наистина отслабва, но поради засилващото се глобално проти-
воречие между различни групи страни, водещо до глобална експлоатация между раз-
личните групи държави. Ленин и неговите последователи в този контекст развиват 
своята теза за империализма като стадий на капитализма, на който доминират монопо-
листичният и финансов капитал и който се възприема като време на рязко изостряне на 
противоречията. Това наистина е така около първата и след първата световна война, но 
затварянето на държавите и на регулацията на капитализма в национални граници, во-
ди до овладяване на този процес. 

От 70-те години на ХХ век набира мощ теорията на световните системи, която е 
свързана също с марксистката традиция, но за разлика от марксизма открива експлоа-
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тацията не в сферата на отношенията между капитал и труд, а в сферата на размяната и 
преди всичко в размяната между отделните държави. Асиметрията в тази размяна, при 
което една страна печели от икономическите взаимодействия е свързан именно с експ-
лоатацията. Експлоатацията е преди всичко отношение между държави в различни час-
ти на световната система, а не толкова директно между индивиди. На тази основа разг-
раничава през целия период на развитието на модерната световна капиталистическа 
система от ХVІ век насам на три типа капитализми – капитализъм на капиталистичес-
кият център със световен хегемон, който е в асиметрични икономически, политически 
и военни отношения с държави, в които има полупериферен капитализъм и периферен 
тип капитализъм. Световното богатство тече от държавите в периферията на световна-
та система към полупериферията и центъра на световната система. Начело на тази сис-
тема през последния век са САЩ, които и най-много са спечелели от взаимодействията 
в нея. Но сега тя се намира в състояние на преход, при който САЩ губят своята хеге-
моннна позиция и някъде между 2025 и 2050 година това ще доведе до край на същест-
вуващата модерна световна капиталистическа система. 

 
7.3. Национални капитализми 

Развитието за дълъг период в рамките на силни национални държави води до 
формирането на различни национални пътища на развитие на капитализма –холандски, 
британски, френски, пруски, американски, японски, източноазиатски. Така се форми-
рат различни национални системи или национални „семейства” капитализъм, които 
могат да бъдат класифицирани на основата на различни институционални, социокул-
турни, организационни, технологически показатели. 

Разбира се, всякакви разграничения на видове капитализъм следва да се разг-
леждат в контекста на общите характеристики помежду им и на обвързаността помеж-
ду им, както и наличието на регионални сходства. Освен това вътре в една национална 
икономика са възможни различия в отделните региони и отрасли. 

 
7.4. Регионални типове или клъстери капитализъм 

За различни регионални типове капитализъм започва да се говори усилено след 
края на поствоенния бум в развитите западни държави и последвалата криза през 80-те 
години на ХХ век. При тях разграниченията се правят преди всичко на основата на че-
тири ключови променливи: а) доминиращи форми на производство, форми на иконо-
мическа специализация на трудов процес; б) относителната роля, която играят съот-
ветно индустрията, банковата система или държавата в разпределението на потоците 
от капитал; в) модели на индустриални отношения; г) форми на образование, професи-
онално обучение и сигурност на работното място141. На тази основа се разграничават 
няколко регионални „семейства” капитализъм. 

1. Англосаксонски модел, който е доминиращо пазарно ориентиран и пазарът 
играе основна роля при интеграцията на различните компоненти на иконо-
миката и държавата. 

2. Източноазиатски модел, който притежава характеристики на модел на до-
гонващо развитие спрямо най-развитите капиталистически държави. Държа-
вата играе координираща роля в този процес. 

3. Скандинавски модел, имащ социалдемократически характер – той характе-
ризира малки и открити икономики в Северна Европа, при които много сил-
на роля играят организираният труд и силно развитата социална държава. 

                                                           
141 Вж. Jessop, Bob. Varieties of Capitalism, In: Encyclopedia of Governance, Ed. Mark Bevir, London: Sage 
Publications, 2007. 
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4. Рейнски модел, типичен за континентална Европа като се почне от Австрия и 
Швейцария, мине през Германия и Белгия и стигне до Холандия. При него 
имаме децентрализирани форми на корпоративизъм в организацията на ико-
номиката и християндемокрацията в политиката като съществени фактори 
във функционирането на съответните общества. 

5. Южноевропейски или Средиземноморски модел – Характеризира се с отно-
сително ниска роля на профсъюзите, слаба и фрагментирана работна сила, 
слаба държава, неспособна да изпълнява значима водеща роля в развитието, 
недостатъчна развитост на социалната държава. Българският вариант на раз-
витие на капитализма през последните две десетилетия е най-близък именно 
до този модел. 

6. Рентиерски капитализъм – При него основната част от доходите идват от 
съответни природни богатства, а не в резултат на труда. Това е особено ти-
пично за богатите на петрол страни като тези в Близкия Изток и някои стра-
ни в Латинска Америка. 

7. Импортно заместващ капитализъм – Типичен за страни, осъществяващи 
догонващо развитие и опитващи се да ограничават вноса за сметка на изно-
са. За дълъг период характеризира югоизточноазиатския капитализъм, но се-
га става все по-типичен и за редица страни от Латинска Америка. 

8. Постсоциалистически капитализъм, характерен за бившите социалистичес-
ки държави в Източна Европа. Характеризира се със силна неолиберална 
ориентация, акцентира върху догонващото развитие и слабост на държавни-
те институции. 

Следва да се отбележи, че понятието клъстери капитализъм не е равнозначно на 
типологии капитализъм. Може да имаме клъстер, т.е. тясна взаимовръзка между раз-
лични типове капитализъм. Например в теорията на световните системи можем да отк-
рием всъщност един глобален клъстер на взаимозависими капитализми, при което по-
лупериферният и периферният капитализъм са различни от този в центъра на капита-
листическата система, но трите типа капитализми са взаимозависими и взаимообусля-
вящи се. По подобен начин българският капитализъм е много по-неолиберален и паза-
рен отколкото западноевропейският, а това е характерно за почти всички бивши социа-
листически държави, но той е такъв там, защото те се опитват по този начин да прив-
лекат капитали от развитите държави. Клъстерът предполага взаимозависимост и раз-
деление на труда, т.е. взаимодопълване. Периферните капитализми на България, Румъ-
ния, Гърция, Италия имат сходни характеристики и могат да бъдат вкарани в обща ти-
пология – нерядко характеризирана като южноевропейски тип капитализъм – например 
по-ниско равнище на социален капитал и доминиране на семейния бизнес, по корум-
пираност, по силните леви политически традиции и по други характеристики, но те се 
взаимодопълват и опитват да се възползват от западноевропейските капитализми. Мо-
жем да открием различни регионални съчетания от капитализми – съвместно изоста-
ващи или съвместно развиващи се, взаимно използващи свои позитивни черти или 
усилващи свои негативни характеристики. В този смисъл можем да разграничим губещ 
и печеливш клъстер, негативен и позитивен. При негативния клъстер имаме синерге-
тично негативни следствия за по-слабите и неразвитите. Губещите клъстери са типич-
ни за общества, играещи ролята на своеобразна полупериферия или периферия на съ-
ответни по-големи капиталистически центрове, изоставащи в своето развитие с дефи-
цити и деформации на модернизационния процес. Те повече или по-малко са съвмест-
но на губещата страна, както е например с африканските страни или с балканските 
държави. Същото е с колониалните държави. Те са в симбиоза със страните с развит 
капитализъм, но се оказват в значителна степен губещи от това взаимодействие. Клъс-
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терната силна зависимост може да бъде интерпретирана като игра с нулева сума – ако 
единият печели, то другият губи. Взаимодействието между няколко неразвити държави 
често пъти по-скоро засилва негативните следствия – съвместно изостават, налагат се 
общи културни характеристики. 

При печелившите клъстери имаме синергетични следствия за по-слабите, от ко-
ето те печелят. Високото развитие на капитализма в една страна стимулира, предпоста-
вя развитието и в съседната, те взаимодействат информационно, финансово, като об-
разци, търговски и пр., реализират успешно разделение на труда и сходни образци в 
различни области. Едната играе ролята на своеобразен локомотив на другата. Успеш-
ното развитие на капитализма в една страна най-често има стимулиращо въздействие и 
за това какво става в съседната и постепенно те започват да приличат едни на други. 
Така е например с Германия и Австрия, които имат много сходни характеристики. По-
добна е ситуацията със социалдемократическия капитализъм в Скандинавските страни. 

 
7.5. Типологии на основата на отношението пазар-държава 

След 30-те години на ХХ век след голямата икономическа криза във всички ка-
питалистически страни рязко нараства ролята на държавата в регулирането на капита-
листическите икономики. Държавата изземва огромна част от доходите и ги преразп-
ределя, създавайки различни системи на социална солидарност и защита на граждани-
те. През 80-те години обаче започва промяна на тази система в англосаксонските дър-
жави. Така, ако през 1981 година в САЩ максималният доходен данък на гражданин, 
вземан от федералното правителство, стига до 75% от годишните доходи, но след рей-
гънистката неолиберална революция през 1989 година тази максимална данъчна гра-
ница стига до 33%. Във Великобритания при лейбъристкото правителство процентът 
на данъка от доходите от капитал достига до 98% и така по същество имаме много 
близка до социализма икономика, но при Маргарет Тачър максималния данък намалява 
до 40%142. И тази тенденция на промяна на отношението между пазар и държава започ-
ва да става доминираща. 

Независимо от това обаче в основните европейски икономики задълго продъл-
жава да съществува по-висока степен на регулация и преразпределение. Поради това в 
началото на 90-те години на ХХ век Мишел Албер започва да разработва разграниче-
нието между два модела на капитализъм с различна роля на държавата и пазара във 
всеки от тях - „рейнски модел” на капитализма и „англосаксонски модел” на капита-
лизма. Към англосаксонският модел в началото на 90-те години се включват САЩ, та-
чъровска Велокобритания, Австралия, Нова Зеландия. Той смята обаче, че рейнският 
модел има предимство пред англосаксонския. В рейнският имаме по-голяма социална 
солидарност и равенство. При него имаме относително висока норма на спестяване, за 
разлика от англосаксонския модел, където имаме ускорено нарастващо неравенство, 
по-ниска солидарност и преразпределение, висока степен на потребление и ниска нор-
ма на спестяване. При рейнският модел има повече регулиране и чиновници за осъ-
ществяване на регулацията, при англосаксонският – повече адвокати за водене на съ-
дебни дела. При рейнският модел водеща роля в регулацията имат банките, при англо-
саксонският това е борсата. При първият е по-важно да си конкурентоспособен в про-
изводството, при втория – в борсовите спекулации. При англосаксонският модел клю-
чова роля във функционирането на компаниите имат собствениците-акционери, докато 
в рейнския пълномощията на акционерите са балансирани с пълномощията на менъже-
рите и персонала. При англосаксонският модел предприятията играят малка роля в об-
разованието на работниците, докато при рейнския модел е точно обратното. 
                                                           
142 Вж. Альбер, Мишель. Капитализм против капитализма, Санкт-Петербург: Экономическая школа, 
1998, с. 10. 
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Сравнението на разходите за работна заплата показват, че рейнският модел е по-
ефективен икономически и по-справедлив в социален план, благодарение на по-
добрата организация на системата на капитализма. В този смисъл „лошият капитали-
зъм” е англосаксонският. Независимо от това обаче като цяло има тенденция на дегра-
дация на световната система на капитализма и нарастващо разпространение на англо-
саксонския капитализъм, особено след Тачър в Англия и Рейгън в САЩ143. 

Паралелно с това разграничение в литературата се анализира сходният тип разг-
раничение, изразяващо отношението между пазар и държава – „регулиран” и „нерегу-
лиран капитализъм”. В края на 80-те години на ХХ век икономистът Дейвид Соскис, 
заедно с Питър Хол предлага идеята за два базисни типа капитализъм – единият е па-
зарно ориентиран, а другият – „координиран”. Те се различава по такива характеристи-
ки като финансовите системи, корпоративното управление, междуфирмените отноше-
ния, индустриалните отношения, формирането на определени умения, организация на 
труда, социалност на държавата, иновации, пазарна дерегулация и пр.144 Пример на 
„координирана пазарна икономика” е Германия, а на „либерална пазарна икономика” – 
САЩ. Според тях: „Либералната пазарна икономика може да осигури такова равнище 
на икономическа ефективност, както и координираната пазарна икономика, но това се 
постига по различни начини. В либералната пазарна икономика при решаването на ко-
ординационните проблеми на фирмите в по-висока степен се разчита на пазарните 
връзки, отколкото във фирмите в управляемата пазарна икономика, където по-често се 
прибягва към непазарни форми на координация, към сътрудничество и стратегическо 
взаимодействие.”145 

Според Албер в Европа като цяло няма еднороден модел на капитализма. Моде-
лът на Велокбритания е по-близък до този на САЩ отколкото до Великобритания. Във 
Франция и Испания има сходни наследства на протекционизм, дирижизъм и корпора-
тивизъм. При капитализма на Италия господства кланов капитализъм, а държавата е 
слаба, има дефицит на държавни финанси при удивителна гъвкавост и способност за 
оцеляване на малките и средни предприятия146. В това отношение може би сходен е 
моделът на капитализъм в Гърция. В България от Освобождението до наши дни имаме 
версии на капитализъм, който черпят образци и доминират сходства с италианския и 
германски капитализъм. Така още след Освобождението държавата започва активно да 
се меси в икономиката и създава мощна система за социална защита, достигаща своя 
връх при социализма. Сходствата с италианския капитализъм са по-типични след 1989 
година. И при нас, както и при тях, имаме доминиране на малки и семейни фирми, ви-
сока корупция, слабост на държавата, недостатъчно ефективност на институциите. А 
през последната година имаме копиране дори непосредствено на стила на публично 
поведение и политика на български лидери от италиански лидери като Берлускони. 

 
8. Алтернативни сценарии за бъдещето на капитализма 

Появата на теориите за капитализма става в постоянни дискусии, които водят до 
това, че на всеки етап се раждат алтернативни модели за неговото състояние и бъдещо 
развитие. Тези дискусии минават различни етапи и се нагаждат към особеностите на 
първата, втората и третата индустриални революции, използват различни аргументи да 
                                                           
143 Вж. Альбер, Мишель. Капитализм против капитализма, Санкт-Петербург: Экономическая школа, 
1998. 
144 Mjøset, Lars and Tommy H. Clausen. An Introduction to the Comparison of Capitalisms, In: Capitalisms 

Compared, Eds. Mjøset, Lars  and Tommy H. Clausen, JAI Press, 2007. 
145 Вж. Hall, Peter A. and David Sockice (Eds.). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of 

Comparative Advantage, New York: Oxford University Press, 2004, р. 27. 
146 Вж. Альбер, Мишель. Капитализм против капитализма, Санкт-Петербург: Экономическая школа, 
1998, с. 25-26. 



 87

покажат, че това развитие върви към своя край или минава на нов етап. Глобализация-
та даде допълнителен тласък на тези спорове за капитализма и промените, които се из-
вършват в него. От една страна, са тези, които твърдят, че капитализмът запазва основ-
ните си характеристики и дори се завръща на сцената на историята след предходни ог-
раничения или пък минава на някакъв нов етап. От друга страна са интерпретациите на 
всички, които твърдят, че той е достигнат определени граници, отвъд които бавно и 
еволюционно или взривно той ще изчезне или промени в нещо ново и различно. 

 
8.1. Сценарии на движението от капитализъм към индустриално общество 

като посткапиталистическо общество 

От Втората световна война насам постепенно се разгръщат различни теории, 
според които дори и да е съществувал по-рано, днес капитализмът си отива, заменян от 
различни версии на посткапиталистическо общество. До 70-те години той е заменян с 
различни модели на индустриалното общество, а след това с постмодерни и постин-
дустриални версии на посткапитализма. Теориите за индустриалното общество като 
„посткапитализъм” се разгръщат през 50-те години на ХХ век като отражение на изме-
ненията в развитите държави след Втората световна война и като алтернатива на марк-
систките представи за капитализма. Те налагат идеята, че капитализмът е само ранна и 
преходна форма на индустриално общество, чиято икономическа организация зависи 
от частните собственици, а предприемачът е едновременно собственик и главен субект 
на управление и контрол на трудовия процес. „...Капитализмът не представлява бази-
сен тип общество, задвижвано от своя собствена динамика, а е по-скоро система на па-
зарна конкуренция и частна собственост, характеризиращи един преходен и нестаби-
лен тип индустриално общество, продукт на дезорганизирания преход към развито ин-
дустриално общество.”147 

От своя страна Скиделски отбелязва: „Марксовата теория за класовата борба 

като моторът на социална промяна също е мъртва, макар, макар да е имала някаква 

валидност в миналото. Капитализмът, казваше той, създаде пролетариата, който 

ще го разруши, концентрирайки всички средства за производство в малко ръце (Как 

ще стане разрушението за Маркс бе неясно, понеже той никога не успя да докаже, че 

капитализмът е нежизнен.) Той се основаваше на натрупването на противоречия, ко-

ето да доведе до трансформация към капитализма. На практика капитализмът, не 

социализмът, се оказа големият разтворител на класите, давайки възможност зна-

чителна част от населението да придобие ценности, които са нещо повече от тях-

ната работна сила, във формата на акции, дребен бизнес и други права на доход, не 

идващи от техния труд. Това е точно обратното на предвиденото от Маркс. 

Остава загадката. В своя Предговор в „Към критика на политическата ико-

номия” (1859) Маркс писа: 

„Никога една обществена формация не загива, преди да са се развили всички 

производителни сили, за които тя дава достатъчно простор, и никога нови, по-висши 

производствени отношения не настъпват, преди материалните условия за съществу-

ване на същите да са узрели в недрата на самото старо общество.” 

Защо тогава той очаква успешна социалистическа революция в ранното детс-

тво на индустриалната система? В отговор е изкусително да се спекулира с немарк-

систко обобщение. Опасността за установения ред е най-голяма в младостта на ка-

питализма, когато се отправят предизвикателства към традиционното общество. 

Тя се отдалечава с установяването на капитализма, обратно на марксовата схема, в 

която тя нараства с развитието на капитализма. Всички основни антикапиталисти-

                                                           
147 Badham, R. Theories of Industrial Society, London and Sydney: Groon Helm, 1986, p. 67 
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чески революции в съвременния свят са се извършили в неподходящо време и място за 

марксистите, особено в Русия и Китай, но те се съгласяват с този общ принцип. Ако 

царизмът имаше на разположение още десет години, Русия никога нямаше да прежи-

вее болшевишкия кошмар.”
 148

 

За социални изследователи като Ж. Фурастие, П. Дракър, Д. Гълбрайт, Р. Да-
рендорф, Д. Бел, Кросланд, Кайсен, Кър и много други, вътрешната логика на индуст-
риализма води до „посткапиталистическо общество”. Между 50-те и 70-те години те-
зите, че капитализмът радикално се е променил и дори имаме движение към общество 
различно от него, завоюват значително влияние в развитите западни страни. В тях 
срещаме няколко групи аргументи за движение от капитализъм към посткапитализъм. 
 

8.1.1. Промени в отношенията на собственост 

Още в последните години от живота на Маркс развитието на едрите акционерни 
компании и тенденцията на социализация и преразпределение на функциите на собст-
веност между менажери, от една страна, множество акционерни собственици, от друга, 
и държавата, която изземва част от печалбите и регулира компаниите, от трета, започ-
ват да се разглеждат като промяна в природата на капитализма. Това дава основание за 
два основни аргумента за изчезването на капитализма. 

Първият е, че собствеността се разсредоточва между огромно количество хора, 
съвместно притежаващи някаква собственост. Наред с малките еднолични и семейни 
фирми или такива, които са притежание на малка група от хора, се разгръща активно 
акционерната собственост, чието начало е още в ХVІІ век, когато се появяват Остин-
дийските и Вестиндийски компании, но сега тя се превръща в силно разпространена и 
доминираща. Развитието на акционерната собственост води до дифузия на собстве-
ността до нейната деперсонализация, и социализация, при която едно и също предпри-
ятие се притежава от голямо количество хора и представлява в крайна сметка тяхна ко-
лективна собственост. Всяка от хилядите транснационални компании продава своите 
акции свободно на пазара, най-често на анонимни акционери и се владее от милиони 
анонимни собственици, но с тази собственост се разпореждат група менажери. В също-
то време ползването във формата на печалба се разпределя между акционерите, мена-
жерите и държавата, а така и цялото общество. Смята се, че „голяма част от индустри-
алната собственост е частна не повече, отколкото е мястото в трамвая. Пита се много 
ли неща изобщо все още могат да бъдат наречени собственост?”149 

Вторият аргумент е, че всекидневният контрол върху компаниите е в ръцете на 
професионалните менажери, които започват да определят и много параметри на тяхна-
та политика, с което контролът върху собствеността се изплъзва от ръцете на собстве-
ниците. Променя се понятието за предприемач, който по-рано е бил собственикът на 
предприятието, а сега са ръководителите на акционерното дружество. Капиталистите-
собственици отстъпват своите управленски функции на технократите специалисти. И 
наистина, ако под право на частна собственост се разбира, че отделните индивиди, уп-
ражняват в съвкупност и трите функции на собствеността – владеене, разпореждане и 
ползване ще открием, че такова единство по принцип трудно ще открием, особено при 
наличието на крупна акционерна собственост. Менажерите или групата, която Д. Гъл-
брайт нарича „техноструктура” изглеждат като че ли превърнали се в ръководна група 
в индустриалната икономика. Така собствеността все повече губи ролята си като фак-
тор за властови позиции. 
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Смята се, че отделянето на собствеността от контрола измества целите на индустриал-
ното предприятие встрани от традиционния стремеж към печалба, като тези цели са 
вече икономически растеж и социално благополучие. Целите на техноструктурата, сто-
яща начело на управлението на „зрялата” корпорация, принципно се различават от тези 
на частните собственици и се съобразяват и с интересите на обществото като цяло. 

Този тип аргументи ще бъде склонен да приеме дори през 90-те години на ХХ 
век в своята работа „Посткапиталистическото общество” Питър Дръкър. В продълже-
ние на 250 години от втората половина на ХVІІІ век капитализмът е доминираща, спо-
ред Дръкър, система. Пикът на капитализма е в периода около Първата световна война, 
когато стават известни имената на супербогати фамилии като Морган, Рокфелер, Кар-
неги, Форд в САЩ; Сименс, Тисен, Ратенау и Круп в Германия; Монд, Гунард, Левер, 
Викерс и Армстронг в Англия; Вендел и Шнайдер във Франция. Той казва: „Капита-
листическото общество е доминирано от две социални класи: капиталистите, които 
притежават и контролират средствата за производство, и работниците – „пролетарии-
те” на Карл Маркс, отчуждени, експлоатирани, зависими. Най-напред пролетариите се 
превърнаха в средна класа на „изобилието” („affluent” middle class) в резултат на „ре-
волюцията на производителността”, започнала по времето на марксовата смърт през 
1883 година и стигнала своя връх в развитите държави скоро след Втората световна 
война. Около 1950 година идеята, че индустриалният работник – повече не е „пролета-
рий”, но е още „работник” изглежда господства в политиката и обществото във всяка 
развита страна. Но тогава с началото на „менажерската революция” „сините якички” 
във фабричната индустрия започват да намаляват количествено, а също и по отноше-
ние на власт и сила.”150 

Според Дръкър движението към пост-капиталистическо общество започва скоро 
след Втората световна война. В периода след Втората световна война на тяхно място 
идват „професионалните менажери”. Все още съществуват много богати хора, но те са 
известни повече като „забележителности” на медиите, отколкото с реалната си иконо-
мическа тежест. Така например през 1992 година в САЩ пенсионните фондове прите-
жават половината от акционерния капитал на големия бизнес в страната. Така ако де-
финираме социализма като колективна собственост на средствата за производство от 
служителите, то САЩ се оказват най-социалистическа и същевременно най-
капиталистическа част на света. Ние се намираме в средата на трансформация, водеща 
до изчезване на капитализма, която няма да завърши преди 2010-2020 година. Идващо-
то общество не е нито капиталистическо, нито социалистическо, защото в него собст-
веността няма съществено значение, а знанията и организациите. 
Още през 70-те години на ХХ век обаче започна да става ясно, че твърдението за „ре-
волюция на менажерите”, която води до радикални трансформации на собствеността и 
изчезване на капитализма е преувеличено. То не съответства на две значими реалности. 
Първата е, че продължават да съществуват и да се увеличават все по-богати хора в све-
та, което може да се види дори по ежегодните класации на списание „Форбс” на най-
богатите хора в света. Бил Гейтс със своите 100 милиарда долара сам владее няколко 
пъти повече собственост отколкото цели държави като България. В много големи кор-
порации контролът принадлежи на отделни индивиди и семейства, владеещи голяма 
част от акциите и това се вижда от гигантските темпове на нарастващо неравенство в 
съвременния свят. Тази концентрация на собственост дава възможност сравнително 
малко собственици да контролират в повечето случаи строго менажерите на една или 
друга компания. 
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Втората реалност е възходът на институционалната собственост, свързана с вла-
гането от страна на финансови институции като банки, застрахователни компании, 
пенсионни и инвестиционни фондове на големи средства в акции на компании, водещо 
до нови мащаби на концентрация на собственост, което още в началото на ХХ век е 
започнало да се интерпретира чрез понятието „финансов капитализъм”. 

Сред част от интелигенцията в бившите социалистически страни обаче аргумен-
тите за радикалната промяна и социализация на капитализма, за прехода му към пост-
капиталистически стадий се превърнаха в основополагащи в ситуация на разпад на 
държавния социализъм и изиграха ролята на идеологически и психологически механи-
зъм да изживеят с по-малко стресове този разпад. Този тип аргументи бяха използвани 
у нас от АСО, едно от идейните течения на БСП в началото на 90-те години на ХХ век. 
Валентин Вацев, който бе последния му лидер, ги използваше в средата на 90-те годи-
ни, за да оправдае масовата приватизация, провеждана от правителството на Жан Ви-
денов като я интерпретира като преход от държавен капитализъм към социализъм. За 
него това трябваше да доведе до действителна социализация на собствеността, алтер-
нативна както на държавния капитализъм на Изток, така и на недържавния на Запад. 
Масовата приватизация бе представяна не като създаването на частна собственост, а 
като истинска форма на „социализация на собствеността”, превръщането на работника 
в „реален собственик на средствата за производство”. БСП като лява партия, която в 
цялата си история е била свързана с национализацията и държавната собственост, а в 
програмата си заявяваше, че е за равнопоставеност на различните форми на собстве-
ност, исторически бе принудена точно обратното, да извършва приватизация, чрез коя-
то създава частни собственици. Начинът, по който нейната членска маса и политически 
елит можеха да преглътнат тази радикална промяна в политиката на партията се оказва 
така наречената масова приватизация, която създава илюзията, че това, което е израбо-
тено от предишните поколения им се дава на самите тях, т.е. те не са ощетени, а чрез 
колективните фондове това ще бъде отново форма на колективна собственост, но съот-
ветстваща на новите условия. Затова се смяташе, че характерна особеност на масовата 
приватизация е, че тя е „социално ориентирана”, че това е „социална масова привати-
зация”, предполагаща „равнопоставено участие на хората в придобиването на акции” и 
„шанс на милиони българи да станат съсобственици в предприятия.”151 Изтъкваше се, 
че така се изпълнява един „морално политически дълг” „да се направи своеобразна 
реституция на труда на тези хора, на почти две генерации. Това е масовата приватиза-
ция. Като старт ние изпълняваме този свой морално-политически и икономически 
дълг”152 Тя предполага равнопоставено участие на всеки пълнолетен гражданин в при-
добиването на акции и достигането до притежание на частна собственост. За тази цел 
той получава съответни инвестиционни бонове, които при пазарни правила може да 
замени с акции от държавни предприятия, включени в списъка за масова приватизация. 
Посредници в този процес са създадените от групи граждани приватизационни фондо-
ве. Масовата приватизация бе представена не като създаването на частна собственост, а 
като истинска форма на „социализация на собствеността”, превръщането на работника 
в „реален собственик на средствата за производство”. Казваше се например, че „от со-
циалистическа гледна точка приватизацията следва да се разглежда като изключително 
важен лост за постигане на целите на реалната социализация – реалното освобождава-
не на труда от капитала.”153 В една страна, в която имаше разпад на индустриалното 
производство и изчезване на високотехнологичните производства, се създаваха предс-
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тавите, че „днес работникът има възможност да бъде и участник в управлението на 
производството, а в много случаи и пълен собственик и властник върху производител-
ните сили.”154 Събитията след това обаче потвърдиха, че масовата приватизация не 
може да създаде нов вид колективен собственик. Чрез нея също се извършва присвоя-
ване на собственост, а и голяма част от фондовете така и не успяха да оцелеят. 
 

8.1.2. Трансформация на социално-икономическите функции на държавата 

В твърденията, че капитализмът си отива съществен елемент е рязкото увелича-
ване на държавната собственост в развитите страни през ХХ век, която в някои от тях 
достига до половината от цялата собственост и самата икономика започва да се харак-
теризира не като „частна”, а като „смесена”. 

Делът на държавата в националния доход на САЩ през 1913 година е 9 на сто, в 
1968 година – 35, в 1980 година – 37, в 1985 година – 35 на сто. За същите тези години 
съответният дял във Великобритания е 16, 43, 47 и 50 на сто, във Франция – 21, 48, 51 
и 56 на сто, в Италия – 18, 38, 41 и 50 на сто, в Япония – 31, 25, 33 и 36 на сто155. През 
1984 година делът на брутния вътрешен продукт, реализиран в и чрез държавата, е съ-
ответно в Швеция – 64 на сто, Дания – 61 на сто, Италия – 57 на сто, Белгия – 55 на 
сто, Франция – 53 на сто, Норвегия – 49 на сто, Германия, Великобритания и Канада – 
48 на сто, САЩ – 38 на сто156. За периода 1960-1989 година делът на държавните раз-
ходи в брутния вътрешен продукт на страните на ОИСР като цяло нараства от 28 на 42 
на сто, а ако се прибавят и извънбюджетните разходи той надхвърля 50 на сто157. 

Държавата активно регулира икономическите процеси, преразпределя брутния 
вътрешен продукт, за да постигне социална справедливост и сигурност за най-широки 
слоеве на населението, постига високо равнище на заетост и значим темп на икономи-
чески растеж. Тя се опитва да регулира съвкупното търсене и ограничава действието на 
стихийността в производството и размяната на стоки. Така се превръща в мощна ико-
номическа сила. Зависимостта на предприятията от участието на държавата в разпре-
делението на печалбата чрез данъчната система, обусловеността на вземаните от мена-
жерите решения от постановленията на държавните органи, въвеждането на определе-
ни форми на контрол върху заплащането на труда и цените социализират собственост-
та и по същество тя губи своя частен характер. 

Процесите на приватизация и либерализация, свързана с намаляване на данъци 
и премахване на разрешителни режими на държавата през 90-те години на ХХ век оба-
че започнаха да разсейват илюзията, че активната намеса на държавата води до изчез-
ване на капитализма. Още повече, че глобализацията рязко ограничи възможностите на 
държавата в контекста на глобалните финансови потоци, от които тя се оказа все по-
зависима. 

 
8.1.3. Промени в класовите отношения 

Идеята за капитализма е свързана и с наличието на свободен наемен труд, който 
се предлага на трудовия пазар и който в една или друга степен е експлоатиран от собс-
твениците на капитал, което води до ясното оформяне на две класи с различни интере-
си и място в отношенията на собственост. Това е предпоставката, на която се опират 
всички радикални теории за капитализма. 

С развитието обаче на социалната държава през ХХ век и кейнсианското регу-
лиране на икономиката става все по-ясно, че работническата класа не е радикалната 
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социална и политическа сила, каквато се е предполагало да бъде, а се вписва в систе-
мата и печели от нея. Още Бернщайн в края на ХІХ век ще отчете, че тя започва да по-
вишава своето благосъстояние, а през ХХ век ще се говори, че немалка част от нея се 
превръща в „нова средна класа”. С помощта на демократичните политически системи и 
профсъюзите тя започва да влияе активно върху политическия процес и налага прераз-
пределителна роля на държавата. Започва да се налага представата, че няма повече ан-
тагонистични, а взаимно сътрудничещи си класи. На мястото на предходното противо-
поставяне на работническа класа и капиталисти, се появяват институциите на догова-
ряне между работници и работодатели, както и активната социална политика на дър-
жавата в областта на здравеопазване, образование и пр. 

Това също създава нагласата, че предходният, изглеждащ все по-конфликтен 
капитализъм, е заместен от интегрирани, подредени, ефективни, посткапиталистически 
системи, с размити класови граници, насочени към индустриален растеж. Както под-
чертава Д. Бел, „в почти всички модерни общества техническите умения и способнос-
тите придобиват по-голяма стойност от наследеното имущество или положение при 
заемането на дадена длъжност; политическата власт взима връх над икономическата. 
Какъв е смисълът тогава на понятието „класа”?”158 

През 90-те години обаче тези оценки и интерпретации се натъкнаха на реалнос-
тите на глобализацията, която взе да възпрепятства все повече възможностите за пред-
ходния класов мир, при който от преразпределението на средства от капиталистите 
към работниците печелят всички – работниците имат по-високи доходи и удовлетворя-
ват своите потребности, купувайки стоки, а като купуват стоки стимулират производс-
твото, от което печелят капиталистите. В условията на глобализация и либерализация 
на търговията това става все по-невъзможно, защото получавайки по-високи доходи, 
работниците започват да купуват стоките не на своите капиталисти, а по-евтините 
вносни стоки, което означава, че така стимулират производството не в своята, а в някоя 
друга страна с по-иска цена на производството. Това от своя страна води до бягство на 
капитали от развитите страни с висока социална защита към страни, в които такава за-
щита липсва и заплатите са ниски. Капиталите, технологиите, идеите, работните места 
днес лесно могат да се придвижват по всяка точка на света, но работещите нямат таки-
ва големи възможности. 

За да предотвратят това, политиците навсякъде по света започват да намаляват 
данъците върху доходите и печалбите на капиталистите и да увеличават така нарече-
ните косвени данъци, които се вземат от всички граждани и на първо място от обикно-
вения потребител. Резултатът е появата на устойчива безработица във всички развити 
държави, отслабващи защитни мрежи и водещи да задържане или връщане назад на 
доходите на широки слоеве от населението. Съответно ускорено започва да нараства 
богатството на една малка част от населението, за сметка на останалата. Делът на зап-
латите и надниците на работещите в общия дял на икономическия растеж започва да 
намалява. Прогресивно-подоходният данък и данъкът наследство, които през предход-
ният период са били ключови инструменти за смекчаване на класовите неравенства, 
сега бързо започват да губят тази своя роля, защото са замествани от много по-ниски 
„плоски” данъци, а данъкът наследство рязко намалява, а на редица места дори е пре-
махнат, което дава възможност да се предават гигантски богатства от едно поколение 
към друго сред класата на най-богатите. През предишните сто години делът на доходи-
те от труд в националния доход остава относително постоянен и икономическия рас-
теж води съответно и до абсолютно увеличаване на заплащането на работещите, което 
е основание за твърдения, че Маркс с неговите твърдения за „абсолютно обедняване на 
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работническата класа” се е оказал опроверган. Това е характерно в развитите държави, 
но в неизмеримо по-висока степен в неразвитите и особено в бившите социалистически 
държави. Степента на неравенство в Китай например е по-висока отколкото в САЩ – 
там една част от населението, главно по крайбрежието живее в ХХІ век, но във вът-
решността на страната по-голямата част от останалите са все още в ХVІІІ век. Сега си-
туацията, както отбелязва нобеловия лауреат по икономика и харвардски професор Ке-
нет Рогов, се преобръща и „необузданият капитализъм” води до „несправедливо разп-
ределение на богатството”. Според него проблемът, поне в САЩ, където има нелош 
икономически растеж е, не че хората не могат да си намерят работа, а по-скоро, че го-
ляма част от тях не могат повече да си намерят работа, която им дава „достойнство и 
приличен социален статус” И ако до скоро това „движение надолу” е било характерно 
преди всичко за неквалифицираните работници, то сега износът на работни места за-
почва да засяга и хора със средно и по-високо равнище на доходи, които повече не са 
сигурни за своите работни места159. 

Днес богатите увеличават много по-бързо богатството си в сравнение с остана-
лото население, а работниците нямат предходната възможност, стачкувайки да предиз-
викат увеличаване на заплащането си, защото просто съответните компании ще се 
преместят в други страни и профсъюзите не биха могли да бъдат ефективни, както в 
предходния период. Трудът днес почти изцяло губи сила там, където е имал такава. 
Страни от типа на Германия и Франция в това отношение са все повече изключения, 
което влияе върху развитието на тяхната икономика, но политическите механизми не 
позволяват засега пълен демонтаж на предходни социални придобивки, но това посте-
пенно върви. Но във все по-свиващия се глобализиран свят равнището на заплатите 
има тенденция да пада към най-ниското възможно ниво, което още според Дейвид Ри-
кардо през ХVІІІ век е свързано с факта, че при наличието на свободна търговия дейст-
ва „железен закон на надницата”, която придобива стабилност на равнище около сред-
ствата, необходими просто за съществуването на работниците160. Така че надали пред-
ходните аргументи за изчезване на класови противопоставяния и неравенства са верни. 

 
8.1.4. Пазарът е изместен от намесата на държавата и корпоративния конт-

рол 

Ограниченията, които налага държавата върху пазарните процеси в контекста на 
кейнсианското антициклично регулиране на икономиката с цел преодоляване на несъ-
вършенствата на пазара, също ще се превърнат в аргумент за това, че капитализмът е 
„укротен”, „регулиран”, а за редица автори, че той просто си отива. Във върховия етап 
на американската икономика през 60-те години на ХХ век война Джон Гълбрейт ще 
развие в „Новото индустриално общество” идеята, че пазарната система не определя 
вече лицето на съвременното общество и перспективите на неговото развитие. 
„…Настоятелните изисквания, диктувани от технологиите и приложението на капитала 
не позволяват на фирмата да бъде под непосредственото въздействие на пазара.”161 

Но ускорените темпове на маркетизация на всички сфери на обществен живот 
от 80-те години на ХХ век насам в условията на глобализация и отслабване на пред-
ходните регулатори върху глобалната пазарна система, в която конкуренцията е по-
голяма от всякога преди, правят изводите, че капитализмът изчезва без достатъчна ар-
гументация. 

В десетилетията на икономически растеж след Втората световна война теориите 
за настъпващото посткапиталистическо общество станаха част от идейната база на 
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161 Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество, М., Прогресс, 1969, с. 215. 
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един период, известен като време на „социалдемократически консенсус”, „социалде-
мократически век”, „социална държава”, „държава на благоденствието”. 

Кризата на индустриалната епоха от 70-те години на ХХ век насам, породила 
възхода на неолибералите и „новите десни”, доведе обаче до изоставането на индуст-
риалните теории за посткапиталистическото общество, върна в определена степен рес-
пектабилността на термина „капитализъм” и даде основания да се провъзгласи „капи-
талистическа революция”, „възраждане на капитализма” и „свободния пазар”, „нов жи-
вот на капитализма”. А кризата и рухването на източно европейския „реален капитали-
зъм” дадоха основания да се говори за безразделно господство на „глобалния капита-
лизъм”. 

 
8.2. Сценарий на завръщането на капитализмът след сваляне на ограниче-

нията върху него от страна на социалната държава 

Тази идея се разгръща както като оптимистична визия на неолиберални теоре-
тици, смятащи, че свободата на движение на капитали и маркетизацията в световен 
план, отслабваща регулиращата роля на държавата е позитивен процес, така и като пе-
симистична визия на бивши кейнсианци, които се опитват да намерят онези институ-
ции в условията на глобализация, които биха били необходими за обуздаването на ка-
питализма. Говори се за движение към „хиперкапитализъм”, „постмодерен капитали-
зъм”, „дигитален капитализъм”, „див капитализъм”, „глобален капитализъм”, „късен 
капитализъм”, „нерегулиран капитализъм” и пр., но във всички случаи се смята, че ог-
раниченията върху него, характерни за социалната държава, намаляват. 

 
8.2.1. Оптимистичен неоконсервативен и неолиберален сценарий на завръща-

нето на капитализма 
Това е позицията на водещи неолиберали и неоконсерватори, опиращи се на 

идеята за увеличаване максимално ролята на пазара и частната собственост. Техните 
започват своя възход с глобалната вълна на приватизация, чието начало е поставено 
през 80-те години на ХХ век от Маргарет Тачър, която обръща посоката от одържавя-
ване към приватизация на собствеността в глобален план. Оттогава насам текат проце-
си на глобална приватизация на собствеността за трилиони долари, като това е основна 
препоръка за оптимизиране на икономическото развитие в целия свят от страна на гло-
балните институции като МВФ и Световната банка. Те намират израз във взривната 
приватизация в бившите социалистически страни и постепенно развитие на частната 
собственост и пазара в държави като Китай, Виетнам, Куба и т.н. 

В този контекст са във възход идеите на Хайек, Мизес и изобщо на неокласи-
ческия икономикс. В политическата сфера неоконсерватори като Франсис Фукуяма и 
Майкъл Новак обявяват „края на историята” във формата на либерален и демократичен 
капитализъм. Майкъл Новак въвежда термина „демократичен капитализъм” в книгата 
си Католицизмът и духът на демократичния капитализъм

162
, за да отрази окончател-

но конституиралото се през втората половина на ХХ век плуралистично, либералноде-
мократично общество от западен тип, главни елементи на което са три взаимно свърза-
ни системи – икономика, основана на пазара и пазарната мотивация, демократична по-
литика и либерална система от ценности и социални институти. 

При този модел капитализмът се свързва с частната собственост върху средст-
вата за производство, капиталът, наемния труд и свободния пазар (Анди Ренд, Фукуя-
ма) и възприема като „край на историята”, най-висш стадий на развитието й. Обосно-
вава се с ефективността на свободния пазар и моделът на „съвършената конкуренция”. 
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Преди няколко години бе приведена на български работата на знаменития аме-
рикански икономист Лестър Търоу Бъдещето на капитализма, която изследва основ-
ните сили, които създават икономическото неравновесие. В нея той говори за премина-
ването на комунистическия свят към капитализма и тенденциите на развитие на капи-
тализма, но към една нова, следваща негова фаза. Трябва да се появи нов вид капита-
лизъм, при който ключовият стратегически актив да бъде притежаването на умения, а 
не на физически капитал. Икономическият успех ще зависи от нашата готовност да 
правим социални инвестиции в инфраструктурата, уменията, образованието и знания-
та. Като използва конкретни примери от Америка, Япония и Европа, „Бъдещето на ка-
питализма” оспорва и променя начина, по който разглеждаме икономическия гръбнак 
на днешния свят, и описва как промените ще повлияят на бъдещето163. 

Този модел обаче на завръщането на капитализма в условията на глобализация 
подлежи на корекция поне по три причини. Първата е, че това завръщане става в усло-
вията на огромно количество регулатори, стандарти, правила, налагане на съвременни-
те пазари при използването масирано на маркетингови техники. В този смисъл това 
съвсем не е капитализмът от ХІХ век, а нов исторически феномен, носещ обаче основ-
ните черти на капитализма. Втората е, че той поражда силни пазарни неравновесия, но-
сещи със себе си конфликти, налагащи потребност от ограничения и прозрачност във 
функционирането им. Третата е, че той обвързан в много висока степен с така нарече-
ните „неосезаеми фактори” на производството като информация, знание, престиж, до-
верие и е във висока степен глобализиран и обвързан със съвременни технологии, ре-
конфигуриращи класическия тип отношение между капиталисти и работници. 

 
8.2.2. Регулативистки недоволства и призиви за регулация при завръщането на 

капитализма 

Тази визия за капитализма приемат голяма част от досегашните социалдемокра-
ти, регулативисти, кейнсианци, смятащи, че недостатъците на капитализма са били 
преодолени от социалната държава, но сега наблюдаващи нейното разрушаване и на-
растващо социално неравенство. Тя се възприема от европейските социалдемократи, а 
и от нашите български социалисти. Сред нейните по-известни изразители са А. Гидънс, 
Д. Сорос, А. Турен, З. Бауман. Част от тях надават алармистки гласове и призовават за 
завръщане на регулацията и ограниченията на капитализма, но в глобален план, пред-
вещавайки иначе опасно бъдеще за човечеството. В този контекст можем да разберем 
думите на Ален Турен, когато той озаглавява една глава от своята работа „Отвъд нео-
либерализма” със знаменателното „Завръщането на капитализма”, имайки предвид, че 
в епохата на социалната държава в развитите западни страни след Втората световна 
война капитализмът е бил ограничен от страна на държавата, а сега тенденцията е точ-
но обратната. В условията на глобализация капиталът получава възможност да се дви-
жи свободно по земното кълбо, неограничаван от държавните граници и прави това в 
такива мащаби, че реалната търговия със стоки и услуги, както и преките инвестиции 
са само няколко процента от общото количество циркулиращ капитал, превръщащ се в 
мощна анонимна сила, дестабилизираща държави и общества, увеличаваща глобалното 
неравенство и разрушаваща социалните мрежи. За него неограничената мобилност на 
капитал в търсенето на финансови изгоди, а не производствени инвестиции носи със 
себе си огромна опасност за човечеството, може да разруши икономиката на всяка 
страна на основата на чисто финансови и краткосрочни печалби. Той не отрича пазар-
ните сили, които преодоляват вредните икономически и социални протекционизми, но 
е против редуцирането на обществото до пазара и премахването на целия политически 
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и социален контрол върху икономиката. Това води до тежки вреди, причинени от нео-
буздавания от нищо капитализъм, заплашващ икономическия растеж на много страни. 
В тази връзка той отбелязва: „Капитализмът е общество, което е доминирано от ико-
номиката. Оттук опасността, идваща от сегашното разрушаване на стария начин на уп-
равление на икономиката; неговото разрушаване е както необходимо, така и опасно, 
защото това, кое е опасно е преходът от един начин да се контролира икономиката към 
друг да ни доведе до илюзията, че всеки социален контрол върху икономиката може да 
бъде премахнат. Тази илюзия води до нарастващи неравенство и маргинализация и из-
ключване от всякакъв вид… Ако ние позволим да бъдем управлявани от интересите на 
финансовия капитализъм, можем да очакваме, че двадесет и първи век ще бъде даже 
по-насилствен и разкъсван от войни от двадесетия.”164 

Това е реалното съдържание, което вкарва в термина „глобален капитализъм” 
Джордж Сорос в своята работа „Кризата на глобалния капитализъм”. В нейния увод 
той отбелязва: „Глобалната икономика се характеризира не само чрез свободната тър-
говия на стоки и услуги, но преди всичко чрез свободното движение на капитал. Лих-
вените равнища, разменните курсове и борсовите цени в различните страни са интимно 
свързани и глобалните финансови пазари упражняват огромно влияние върху иконо-
мическите условия. Като се има предвид, че международният финансов капитал си иг-
рае със съдбата на отделните страни, не е неуместно да говорим за глобална капита-
листическа система.” При това подобно на теоретиците на зависимостта Сорос разделя 
световната система на център (САЩ, Западна Европа, Япония) и периферия (Азия, Ла-
тинска Америка, Русия, Източна Европа и Африка), в която капиталовите потоци текат 
от центъра към периферията и обратно. Критикувайки либералните идеи за тенденция-
та на свободния пазар към равновесие, Сорос отбелязва: „…капиталистическата систе-
ма сама по себе ни не показва тенденция към равновесие. Собствениците на капитала 
търсят да максимизират своята печалба. Оставени на техните собствени намерения, те 
биха продължили да натрупват капитал докато ситуацията стане неравновесна. Маркс 
и Енгелс дават много добър анализ на капиталистическата система преди 150 години, 
по-добър в определен смисъл бих казал от равновесната теория на класическия иконо-
микс.”165 

В „Кризата на глобалния капитализъм” Джордж Сорос критикува глобалният и 
нерегулиран капитализъм, но не желае премахването на капитализма, смятайки, че 
въпреки неговите недостатъци, той е по-добър от своите алтернативи. В този смисъл 
именно този регулиран капитализъм се разглежда от множество автори като висш и 
последен стадий в развитието му. Отговорите обаче на това как да ограничим капита-
лизма са разнопосочни – от една страна, са носталгиците, призоваващи към завръщане-
то силната и регулираща процесите национална държава, към ограничения в движени-
ето на капитал, към силна социална политика; от друга страна, са тези, които вижда, че 
това е все по-невъзможно и призовават за различни наднационални форми за обуздава-
не на капитализма, както чрез световните финансови и междудържавни институции, 
така и чрез регионални групировки от типа на Европейския съюз. 

Сорос предлага предходното обуздаване на капитализма на национално равни-
ще, което се е противопоставяло на това, което той нарича „пазарен фундаментали-
зъм”, да се осъществява на наднационално и както сам признава, така просто пренася 
на едно ново равнище рецептите на Кейнс, които вече трудно могат да се реализират в 
условията на глобализация, на наднационално равнище. Неслучайно социалдемократи-
ческите и социалистически партии в Западна Европа, които първоначално бяха про-
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тивници на европейската интеграция, през последните десетилетия са много по-големи 
поддръжници отколкото десните, които я започнаха. Те очакват да реализират своя мо-
дел на регулиран капитализъм на ново равнище. И сега, ако погледнем ЕС като цяло, 
ще видим, че в него средно 47% от общия БВП на всички страни в съюза минава през 
държавните бюджети и този на ЕС, т.е. имаме едно силно укротяване и ограничаване 
на пазара. И сега във връзка с нашето влизане в ЕС дори най-старата капиталистическа 
страна Великобритания регулира трудовия си пазар. Оставам настрани огромното ко-
личество всякакви други регулатори. 
Трудно ми е да преценя обаче засега доколко този модел може да оцелее, ако в остана-
лия свят имаме много по-нерегулирана конкуренция, даваща възможност за много по-
високи темпове на растеж. Така е в САЩ, където регулацията е по-ниска, данъците 
рязко паднаха, а растежът през последните десетилетия е два пъти по-висок. Още в по-
висока степен това е валидно за Русия, Китай и Азия, които се превръщат така във все 
по-значими конкуренти на основата на един по-нерегулиран капитализъм. Дори ние 
разчитаме на това вътре в ЕС и затова лявото правителство у нас предприе дясна стъп-
ка, която не си позволяват десните правителства в Западна Европа, намалявайки кор-
поративния данък до 10%, за да привлече повече компании и средства в страната 
именно от Западна Европа. 
 

8.2.3. Радикален анализ на завръщане на капитализма с нарастващи противо-

речия, водещи до неговия край 

В една скорошна биография на Маркс Франсис Вийн говори „колко поразително зло-
бодневен е Маркс”. „Днешните учени и политици, които представят себе си за мо-

дерни мислители обичат да споменават ключовата дума „глобализация” по всеки по-

вод – без да разбират, че Маркс вече е поставил този въпрос в 1848 година.”
166 

Втората половина на 90-те години и появата на глобалният информационен ка-
питализъм, заменящ предходния държавно-монополистичен капитализъм води до кри-
за на трите основни тенденции, които през ХХ век, като че ли изглеждаха променили 
посоката на историята, за която говори Маркс – до криза на социалната държава, на 
демокрацията и на нацията-държава. Това дава основание да говорим за нова актуали-
зация на марксизма, резултат на появата макар и в нови условия на много от противо-
речията и проблемите на капитализма, за които говори Маркс в края на миналия век. 
Днес на мястото на някогашния марксов индустриален капитализъм се е появил свят, 
който се тресе от социалните цунамита на възхождащия информационен капитализъм. 
Този капитализъм възпроизвежда във все по-изостряща се форма основните противо-
речия на марксовата епоха и би могъл да бъде анализиран чрез марксовата методоло-
гия. За него в не по-малка степен е валидно някогашното наблюдение на Маркс, че 
всичко край нас е заредено със своята противоположност. 
 

8.2.3.1. Глобализация и еманципиране на капитала от предходната му зависи-

мост от държавата 

Установените от Маркс тенденции на интернационализация на капитала, на не-
възможност на капитализма да решава своите проблеми в рамките на отделната държа-
ва, което прави и борбата срещу него не национално, а интернационално задължение, 
днес са много по-силни в епохата на глобализацията и криза на предходните форми на 
икономическо регулиране. Епохата на държавния капитализъм през ХХ век води до 
укротяване на капитализма, до обуздаването му от държавата и политиката. Сега тен-
денцията е точно обратната. Глобалният капитализъм е най-безконтролния, в най-
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висока степен подчиняващ на своите изисквания не само държавата и обществото, но и 
всичко край себе си, етап на развитие на капитализма. Държавата и политиците стават 
все по-зависими от него и склонни да се подчиняват на неговия диктат, да бъдат инст-
рументи на капитализма. Не случайно всекидневно във всяко от развитите западни 
държави избухват скандали за корупция на политици, за това че са купени от трансна-
ционалния капитал – като се почне от генералния секретар на НАТО, мине се през Ев-
ропейската комисия, висшия изпълнителен орган на обединена Европа и се стигне до 
бившия германски президент Хелмут Кол и израелския премиер Барак. Транснацио-
налният капитал всекидневно извършва сливания и концентрация, които правят отдел-
ните ТНК по-мощни от по-голямата част от отделните държави в света. Сред първите 
сто най-големи икономики в света повече от половината са на ТНК, а не на държави. 
Възможностите на държавите да регулират капитала рязко отслабват в сравнение с 
предходни периоди. Капиталът става все по-трудно управляем от правителства и дър-
жави. Разгръщат се процеси на ерозия на държавността – най-слаби в развитите страни 
и много по-открояващи се в полупериферията и периферията на световната система. А 
там, където тя не е достатъчно отслабнала, както например в Ирак или Югославия, се 
организират международни коалиции и войни, за да бъдат дестабилизирани, разбити и 
изложени на произвола на световния капитал. Това навсякъде прави политиците все 
по-корумпирани, подчиняващи се на диктата на неимоверно нарасналия по своята мощ 
транснационален капитал, който лесно си напазарува политици, необходими му за ед-
ни или други цели. Все повече по същество държавите се управляват от една икономи-
ческа олигархия и дори традиционно левите и социалдемократически партии започват 
да действат под диктата на едрия капитал. Типичен е в това отношение случаят с 
Шрьодер в Германия, който независимо че е социалдемократ, е много по-склонен да се 
съобразява с изискванията на едрия капитал отколкото преди това Кол, който е предс-
тавител на партията на Лудвиг Ерхарт, въвела за първи път в своите Дюселдорфски те-
зиси от 1949 година принципите на „социалното пазарно стопанство”, създала по съ-
щество социалната държава в Германия и въвела такъв специфичен данък като „соли-
дарност”. Във външнополитически план лидерите на големите държави се интересуват 
главно от това като отидат някъде как са защитени интересите на някоя тяхна компа-
ния или да лобират за своето производство за сметка на нашето. 
 

8.2.3.2. Ерозия на демокрацията като резултат на отслабващата регулативна 

мощ на държавата 

Така възхваляваната и изглеждаща „край на историята” либерална демокрация 
се оказва имаща предпоставки в един сравнително малък период, който в много отно-
шения може да бъде ограничен в развитите страни до времето между 50-те и 70-те го-
дини, когато е върховото време на социалната кейнсианска държава на Запад и на въз-
можността на политиците да реагират на исканията на избирателите и да решават едни 
или други проблеми с ресурсите на държавата. Глобализацията и все по-голямата под-
чиненост на политиката на интересите на глобализиращия капитал по същество пре-
върнаха лозунга за демокрация в част от механизмите за отслабване на държавата от 
страна на капитала. Развихрянето на глобалния капитализъм и даването на приоритет 
на пазара убива демокрацията. Това е заключението през последните години на най-
видни социални и политически мислители в развитите западни страни от всички бои на 
идеологическите и политически пристрастия – от ляво до дясно ориентирани, от соци-
алисти до либерали. 

Няма да се позовавам на Александър Зиновиев, който говори, че „краят на ко-
мунизма бележи също краят на демокрацията” и че „западът е станал тоталитарен”, че 
възниква феноменът „демократичен тоталитаризъм”. Нека да пренебрегнем такава ляво 
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ориентирана знаменитост като Жак Атали, който говори, че разпространението на па-
зарната икономика разрушава демокрацията. Можем да не забележим какво казва и 
един от най-известните американски политически мислители в момента Робърт Каплан 
в „Атлантик Мънсли” с тезата си, че демокрацията е била един преходен момент от ис-
торията, който вече си отива167. Но ето какво признава горчиво не кой да е, а един от 
символите на глобалния капитализъм, либералът и усърдният радетел за разпростране-
ние на „отворено общество” и демокрация Джордж Сорос в последната си книга „Кри-
зата на глобалния капитализъм”: „В глобалната капиталистическа система – казва 
той – липсват силите, които да тласкат отделните страни в демократична посока. 

Международните банки и мултинационалните корпорации често се чувстват по-

комфортно със силни, макар и автократични режими… Трябва да си кажем истина-

та, че връзката между капитализъм е демокрация е в най-добрия случай съвсем слаба. 

Капитализмът и демокрацията се подчиняват на различни принципи. При капитализ-

ма цел е богатството, докато при демокрацията това е политическата власт. Кри-

териите, чрез които те се измерват, са различни. При капитализма основна единица 

са парите, а при демокрацията – гражданският вот. Интересите, на които се пред-

полага, че служат, са различни. При капитализма това е частният интерес, а при 

демокрацията е публичният интерес.”168 
Това противоречие според него е било отслабено донякъде след Втората све-

товна война с всеобщото избирателно право, което е наложило социалната държава, 
смекчила крайностите на капитализма. Глобализацията сега обаче слага край на това 
отслабване на противоречието помежду им и ни завръща към острите противопоставя-
ния на капитализъм и демокрация. Това се проявява в такива факти например, че нав-
сякъде товарът на данъците се измества от капитала към гражданите (данъците върху 
капитала намаляват, докато другите форми на облагане и особено върху потреблението 
продължават да нарастват). Пазарният фундаментализъм подкопава демократичния 
политическия процес, а от своя страна неефективността на политическия процес става 
по-нататък допълнителен аргумент в полза на пазарния механизъм. „Институциите на 

представителната демокрация, които за дълго функционираха добре в САЩ и голя-

мата част от Европа, са все по-заплашени, а гражданските добродетели, веднъж 

загубени, е трудно да бъдат възстановени.”169 
 
8.2.3.3. Движение от „общества към средната класа” към „дуалистични об-

щества” 

Държавният капитализъм в развитите държави през ХХ век успя да спре уста-
новената от Маркс тенденция към абсолютно обедняване и все по-голямо противопос-
тавяне на две основни класи, конфликтът между които се усилва. Разви се феноменът 
„средна класа”. Предходната индустриална работническа класа започна да намалява 
дори по брой. Днес тенденцията навсякъде се обръща, макар и при нови условия се 
разгръщат общества, в които всички социални различия и дистанции, всички неравенс-
тва бързо нарастват. Прекъснатата като че ли в развитите страни от края на миналия и 
през нашия век тенденция на абсолютно обедняване на големи маси от населението, 
днес се разгръща с огромна сила както в глобален план – между отделните страни и 
региони, така и вътре във всяка отделна страна. Нарастващото богатство се съчетава с 
увеличаваща се мизерия и никога в човешката история толкова много хора не са живе-
ли в такава ужасяваща бедност. Според Питър Дръкър появяват се отново така нарече-
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169 Ibid., p. 200. 
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ните „дуалистични общества”170, в които имаме една категория от свръхбогата буржоа-
зия и високоплатени служители, свързани с високите технологии, съвременните кому-
никации, използващи знанието като ресурс за производство и друга категория на сла-
боплатени служители от обслужващата сфера, временно заети и така наречена „андър-
класа” на безработните и отхвърлените, която все повече се етнизира, свързва се с раз-
лични етнически малцинства, при което социалното разделение получава и етнонацио-
нални измерения. Колкото е по-изостанала една страна, толкова по-голяма ще бъде 
втората категория, докато в най-развитите държави съществуват ресурси за нейното 
ограничаване засега между 10 и 30 на сто. Във всеки случай отново се разгръща фено-
менът абсолютно обедняване и то вече не просто на отделни класи, а на цели общества, 
държави, региони и нашият регион е между най-характерните примери в това отноше-
ние. Можем да кажем, че колкото повече се разгръща това, което у нас се нарича с ев-
фемизма „пазарна реформа” толкова повече ще се засилват, а няма да отслабват тези 
различия и противоречия, няма да намаляват неравенствата, както се опитват да ни 
убеждават вече десет години нашите политици-преходници. 

 
8.2.3.4. Ускорено дивергиране на различните части на световната система 

Някога Маркс създава философия на историята, която предполага, че с експан-
зията на капитализма в целия свят, се разгръщат процеси на сближаване на различните 
страни. Той вижда в състоянието на Англия в средата на миналия век бъдещият модел 
на останалите страни, поради което дори е склонен да признае позитивните страни от 
британското владичество в Индия. От началото на века обаче е ясно, че светът не се 
движи в една посока, а се разграничава на зони, които са печеливши и други, които са 
губещи в отношенията в световната капиталистическа система – разделя се на капита-
листически център и периферия и полупериферия и поради това, че производителност-
та на труда в центъра е по-висока и ресурсите текат от периферията и полупериферията 
към него, а не обратното, разстоянието между тях нараства. Оказва се например, че за 
периода на британското владичество в Индия разстоянието между Великобритания и 
Индия в социално-икономическо отношение главоломно нараства. През цялото това 
време движението на капитали е от Индия към Великобритания, което намира израз и в 
промените на отношението помежду им – в 1750 година Индия (и Пакистан) произ-
веждат 24,5 на сто от световното производство, а Великобритания – 1,9 на сто, в 1800 
година тези съотношения са вече 19,7 и 4,3 на сто, в 1830 година – 17,6 и 9,5 на сто, в 
1880 година – 2,8 и 22,9 на сто, в 1900 година – 1,7 и 18,5 на сто171. През целия този пе-
риод Индия и Пакистан са периферия на Британската колониална империя и очевидно 
капиталите (суровини, материали, човешки труд, злато и пр.) съвсем не са вървели от 
центъра към периферията, а точно в обратната посока, за да се постигне това главо-
ломно сриване на позицията им в световното производство. А други данни показват, че 
съотношението в БВП на човек от населението между 20 на сто най-богати държави от 
„центъра” и 20 на сто най-бедни от „периферията” в началото на индустриалната рево-
люция (около 1800 година) е 2 към 1, около 1900 година 9 към 1, а в началото на 90-те 
години на ХХ век е 62 към 1, а днес вече е над 70 към едно. В 70 страни днес средните 
доходи са по-ниски отколкото са били в 1980 година, а в 43 – по-ниски отколкото в 
1970 година, т.е. очевидно имаме изпомпване на националното им богатство към раз-
витите държави от центъра172. Това, което отличава глобалния капитализъм е, че светът 
при него е като в теорията за разбягващите се вселени като при това днес имаме главо-

                                                           
170 Вж. Drucker, Peter F. Post-capitalist Society, New York: Harper Business, 1993. 
171 Вж. Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили: Икономически промени и военни конфликти 
ХV-ХХ век, т. I, С., «Св. Георги Победоносец”, 1997, с. 181. 
172 Вж. Проданов, В. Теорията на световните системи, сп. Понеделник, 1999, № 1-2, 3-4. 
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ломно ускоряване на процеса на раздалечаване между всички региони. Всекидневни 
идеологеми, разпространявани от нашите утопично настроени политици-преходници 
са, че като завършим това, което те наричат „икономическа реформа”, ще започнем да 
се приближаваме към развитите западноевропейски държави. Напротив, това ще уско-
ри раздалечаването ни, тъй като ще остави икономиката изцяло на пазарните сили, ко-
ито увеличават, а не намаляват съществуващите неравенства. Периферията се движи 
със скоростта на волска каруца или влак, а центърът е като космическа ракета. За нео-
бичайното, непознато в историята ускоряване скоростта на раздалечаването на по-
слаборазвитите страни и региони от полупериферията и периферията на световната 
система спрямо развитите държави от капиталистическия център през последните две 
десетилетия допринасят няколко основни фактора: 

а) огромното повишаване на производителността на труда благодарение на ин-
формационните технологии, които са концентрирани в развитите държави; 

б) най-голямото в историята движение на финансови ресурси от по-
слаборазвитите към развитите държави поради тоталната задлъжнялост на едните към 
другите, непознато преди това в историята; 

в) масовата емиграция на висококвалифицирани кадри към развитите страни, с 
което годишно по същество те са ограбвани в размери, в сравнение с които колониал-
ният грабеж и извличането на суровини и ресурси от тях през предходни периоди изг-
леждат съвсем незначителни; 

г) концентрацията на инвестиции между развитите държави, поради ниското 
равнище на потребление и недостатъчно развития пазар и много по-голямата ерозия на 
държавата в останалия свят, водещо до политическа несигурност и големи мащаби на 
корупцията; 

д) намаляване на мащабите на политически мотивираната помощ и отстъпки от 
развитите към развиващите се страни, независимо че компрадорските режими на пос-
ледните са готови тотално да подчинят своята политика на изискванията на развития 
Запад, от което допълнително изостават. Липсата на предходното биполярно противо-
поставяне и намаляващите възможности дори на политиците в развитите държави да 
отделят от своите бюджети за външни помощи при нарастващи противоречия вътре в 
тях прави равнището на чуждестранни помощи на богатите към бедните страни през 
миналата година най-ниското през последния половин век. Типичен в това отношение 
е примерът с нашата страна през последните десет години с тоталното разрушаване на 
нейната икономика в резултат на заграбването на пазарите, ембаргото и войната срещу 
Ирак и Югославия. 

 
8.2.3.5. Рязкото увеличаване ролята на финансовия капитал и главоломно на-

растване на спекулативния характер на глобалния капитализъм 

Това е феномен, който Ленин установява в 1916 година като един от най-
важните признаци на империализма. По-късно през ХХ век обаче кейнсианската дър-
жава в развитите страни и изобщо нарасналата роля на държавата и нейната регулация 
на икономиката доведе до задържане на този процес и укротяване на финансовия капи-
тал вътре в държавите. От 70-те години насам процесите ускорено текат по посока на 
осъществяване на процеса на глобализация на първо място във финансовата сфера. 
Сделките с чужда валута в 1983 година в света са били десет пъти по-големи от све-
товната търговия; десет години по-късно, в 1992 година те са 60 пъти по-големи. Го-
дишните транзакции на валута в 1992 година превишават 30 пъти обема на световното 
производство. Денонощно днес на световните пазари сменят своите притежатели над 
1500 милиарда долара, т.е. близо 150 пъти нашия годишен БВП, но от тези милиарди 
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около 95 на сто са спекулация, а не свързани с реалната икономика173. Това обаче раж-
да нарастващи опасности за финансова нестабилност, кризи и цунамита, от уязвимост 
на пазарите, прави все по-лесно трудът на стотици милиони хора, зависещ от съвсем 
случайни фактори и това принуждава дори Сорос да говори, че капитализмът днес е 
изправен пред своя „последен шанс” за оцеляване. 

 
8.2.3.6. Рязкото отслабване на суверенитета, на независимостта на отделни-

те държави 

Преходниците през последните години се надпреварват да говорят колко зави-
сима е била до 1989 година България и как е утвърдила независимостта си именно сега. 
Реално обаче кризата на съвременната държава, особено в по-слаборазвитите страни 
днес, прави понятието независимост много по-малко валидно отколкото в цялата нова 
история на България. Не става дума само за това, че една или друга велика сила си 
присвоява правото в името на своето тълкуване на човешки права да се меси във вът-
решните работи на всяка държава. На първо място тази зависимост е резултат от под-
чиняването на страната на логиката, на императивите на глобалния капитализъм и дъл-
говия капан, в който е изпаднала. 

В предходната фордистка епоха при силни и вътрешно регулиращи процесите 
на своя територия държави е възможна много по-голяма независимост от външната 
среда. Силната държава до 1989 година правеше нейните органи във висока степен су-
веренни на своя територия и Живков си позволяваше особена политика през 70-те и 80-
те години, независимо от Съветския съюз – това се прояви както в поведението на 
Людмила Живкова, в нашето различно отношение към македонския въпрос, така и към 
начина, по който се развиваха българо-гръцките отношения. Сега повече за такъв тип 
самостоятелност е невъзможно да се говори, независимо дали става дума за войната 
срещу Ирак, тази в Босна или на НАТО срещу Югославия.. В над 150 страни в света 
имаме минимизиране на суверенитета в политическо отношение спрямо големите си-
ли, а в почти всички и в икономическо отношение спрямо ТНК. А съвсем наскоро 
Збигнев Бжежински нарече дори цялата могъща Западна Европа „американски протек-
торат”174. Глобалният капитализъм навсякъде е заинтересуван да поддържа криещи се 
както зад дясна, така и зад лява фразеология компрадорски олигархични върхушки, 
които от време на време обновява или заменя една с друга, но реагира категорично на 
всеки опит за независима политика, която не би била в негов интерес. 

Страната е много по-зависима и в същото време обаче в някои отношения ней-
ната закритост към света днес е по-голяма отколкото преди десет години. От гледна 
точка на нашия активен стокообмен със света, на икономическите си взаимодействия с 
него, в частност и с Европейския съюз, с развитите капиталистически държави, страна-
та днес е много по-закрита отколкото преди десет години поради катастрофално нама-
лелите размери на внос и износ на стокова продукция. Увеличава се закритостта и от 
гледна точка на движението на хора. В 80-те години, когато все още се говори за „же-
лязна завеса” и „Берлинска стена” България има безвизов режим с около 70 страни в 
света. Сега те са няколко пъти по-малко, т.е. днес сме много по-нежелани от останалия 
свят в сравнение с преди десет години. 

 
 
 

                                                           
173 Вж. Проданов, В. Теория на световните системи, сп. Понеделник, 1999, № 1-2. 
174 Бжежински, Збигнев. Европа все още е американски протекторат, в. Капитал, бр. 44, 6-12 ноември 
1999, с. 11. 
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8.2.3.7. Краят на „капитализма с човешко лице” и дехуманизацията на глобал-

ния капитализъм 

Втората индустриална революция и държавният капитализъм дават възможност 
за появата на „капитализъм с човешко лице”, за укротяването и социализацията, за ху-
манизацията на капитализма. Днес глобалният капитализъм, подчинен на императиви-
те на това, което се нарича пазарен фундаментализъм, губи своето човешко лице. Не 
аз, а пак Джордж Сорос ще каже (споменавам съзнателно именно него, защото това се 
казва от един либерален капиталист, а не от пристрастен, отнасящ се негативно към 
капитализма левичар), че съвременният глобален капитализъм става по-неморален и 
нехуманен, влизащ в конфликт с основни човешки ценности. Ще се оплаква, че нат-
рапването на пазарна идеология във всички области на човешкия живот има крайни 
деструктивни и деморализиращи следствия. Ще говори, че днес в условията на глоба-
лен капитализъм и пазарен фундаментализъм по-голяма вероятност за успех има мо-
рално безскрупулния, пренебрегващият социалните и моралните ценности, които обе-
диняват хората в едно цяло. Днес навсякъде, казва той: „Важен е успехът, независимо 

от това как е постигнат. Политиците печелят признание за това, че са избрани, а не 

поради принципите, които те изразяват. Бизнесмените са оценявани по тяхното бо-

гатство, а не за тяхната честност или по приноса на техния бизнес за социалното и 

икономическо благополучие. Това, което е правилно, се подчинява на това, което е 

ефективно и така става възможно по-лесно да се успее без да се обръща внимание на 

въпроса какво е морално. Не е необходимо да казвам, че виждам голяма опасност за 

стабилността на нашето общество.”
175

 

Там, където навсякъде действа принципът на печалбата, всякакви други ценнос-
ти губят смисъл. Нарастващата мизерия и неравновесие в отделните региони и в от-
делните страни трудно могат да се компенсират. Наскоро у нас бе преведена шумно 
така наречената „Черна книга на комунизма” за хората загинали при режимите, които 
са се характеризирали като комунистически през ХХ век. Проблемът обаче е, че срав-
нението с умрелите от неестествена смърт, в резултат на условията, създадени от капи-
тализма през същия този ХХ век са неизмеримо повече и насилието може да бъде разб-
рано само, ако се включи в този по-голям социално-исторически контекст. И тук нямам 
предвид просто броят на загиналите от войни, граждански войни, сблъсъци, породени 
от противоречията на капитализма. Само загиналите в резултат на влошените условия 
на живот, убийства и самоубийства в страните на ОНД са близо 10 милиона за десет 
години, което е много повече отколкото по време на гражданската война и революция-
та там в периода 1917-1920 година. В една бъдеща „Черна книга на капитализма” ще 
влязат по мои груби досегашни оценки около 2 милиарда загинали в резултат на неес-
тествена смърт поради социалното неравенство, експлоатацията, мизерията, войните, 
конфликтите, диктатурите, престъпността и изобщо всички условия, които е създавал 
за това капитализмът от началото на своето съществуване през ХVI век. През ХХ век 
те са около 400 милиона като тенденциите в това отношение се увеличават. Само в ре-
зултат на „хуманитарните бомбардировки” на НАТО спрямо Югославия, върнали жиз-
неното равнище на това население с десетилетия назад, влошили здравеопазването и 
условията на живот, изхранването, продължителността на живота, увеличили рязко 
безработицата, а от тук и престъпността, убийствата и самоубийствата, на практика 
милиони хора ще умрат по-рано, ще доживеят живота си в страшна мизерия. САЩ са 
готови да бомбардират всяка страна заради няколко десетки американски граждани. В 
същото време в резултат на наложеното по техен натиск ембарго срещу Ирак от 1990 
година, там са умрели един милион сто и петдесет хиляди души от глад. Когато Пол 

                                                           
175 Soros, G. Op. cit., p. 83. 
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Пот убие един милион души в Камбоджа, това се нарича „комунистически геноцид”, 
но когато така наречената „международна общност”, зад която се крие САЩ или НА-
ТО, зад която се крие глобалния капитализъм, с действията си доведе до смъртта на 
същото това количество хора в Ирак, става дума за „справедливо” и „хуманитарно де-
ло”. Поначало равнището на несигурност навсякъде нараства. Мащабите на глобалната 
престъпност се увеличават ендемично в условията на глобализация. В степента, в която 
е все по-глобален и безконтролен, глобалният капитализъм става все по-нехуманен. 

 

8.2.3.8. Кризата на социалната държава и социалдемокрацията 

Перестройчиците до 1989 година и след това непрекъснато говорят, че събития-
та през ХХ век са доказали окончателната победа на социалдемокрацията пред кому-
низма и че социалдемокрацията е бъдещето на света, докато всичко останало е минало-
то. Проблемът обаче е, че държавният социализъм в Източна Европа, какъвто същест-
вуваше до 1989 година и социалдемокрацията в Западна Европа са резултат на едни и 
същи условия – тези породени от втората индустриална революция, но в единия случай 
това са проявленията й в страните от втория ешелон на световното развитие, докато в 
другия – в страни от капиталистическия център. Възходът на социалдемокрацията в 
страните от капиталистическия център стана благодарение на създаването на социал-
ната държава и кейнсианския модел на силно регулиране на една смесена икономика, 
инициативата за които обаче дойде от консерватори като Ото фон Бисмарк и Лудвиг 
Ерхарт в Германия и либерали като Лойд Джордж във Великобритания, а след това со-
циалдемокрацията паразитира върху процеса, започнат от социалреформистки ориен-
тираните консерватори и либерали. Днес предпоставките за социална държава и кейн-
сиански модел в условията на глобализацията, към които ни подтиква „третата индуст-
риална революция”, ерозират дори и в развитите държави. Това породи вече няколко 
десетилетия острата криза и на социалдемокрацията. Глобалният капитал днес има ре-
сурсите да подчини на себе си поведението и на политици, които традиционно са на-
ричани леви и това обяснява например поведението на социалдемократическите режи-
ми и техните комунистически партньори в Западна Европа по времето на войната на 
НАТО срещу Югославия. Старото поколение социалдемократи като Тони Бен или 
Майкъл Фут във Великобритания или Оскар Лафонтен в Германия си отива, а новото 
оцелява и идва на власт само с готовността да се подчинява много по-силно на едрия 
капитал и да орязва социални осигуровки, отколкото това правят консерваторите във 
Великобритания или християндемократите в Германия. Идеологията на „третия път” 
засега не успява да открие изход от тази ситуация, а политическите сили в страните от 
периферията и полупериферията на световната система, които наричат себе си „соци-
алдемократически”, в повечето случаи на практика зад лявата си фразеология и лозун-
гите за „проевропейска ориентация” крият политика на компрадорско блюдолизничес-
тво спрямо глобалния капитал и политиката на големите държави. Всъщност, както 
показва и българския опит, единственото, с което се отличава лявото от дясното комп-
радорско поведение е по-големият популизъм и по-голямата идеологическа пушилка. 

Това са някои от основните тенденции на съвременния глобален капитализъм. 
Той възпроизвежда цял ред феномени, които описва Маркс през ХIХ век. Поради 
всичко това, макар и паметниците на Маркс да бяха изхвърлени от площадите на Из-
точна Европа, неговите призраци ще продължават да се появяват, не само там, но и на 
много други места в днешния глобализиращ се свят. 

Призракът на марксизма се появява в съчиненията на водещия теоретик на „тре-
тия път” Антъни Гидинс, който му посвети няколко от своите публични лекции като 
нов директор на световно известния Ландън скул ъв икономикс. Първата си лекция на 
21 октомври 1988 година пред грамадна тълпа от хора, претъпкала не само аулата на 
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Ландън скул ъв икономикс, но и пред телевизионни екрани по неговите коридори, той 
започна с думите: „Не зная колко от вас тук получават „Гардиън”, но може би сте 

видели вчерашния му брой. Той се завръща според „Гардиън”… Карл Маркс се завръ-

ща. Аз бих искал да ви кажа в тези лекции, че Карл Маркс никога не си е отивал, за-

щото това, в което Маркс бе особено добър, бе в диагностициране на проблемите на 

глобалния капитализъм. Той не беше толкова добър, и аз ще покажа защо, в предлага-

нето на решения. Но всеки сигурно съзнава, че ние живеем във фаза на нова глобална 

криза на капитализма и марксовите идеи са със сигурност все още значими за нейния 

анализ…” 
А в публикуваната същата година книга „Третият път” Гидънс ще добави: 

„Преди сто и петдесет години Маркс пише, че „един призрак броди из Европа” – 

призракът на социализма или на комунизма. Това продължава да е вярно, но по причи-

ни, различни от тези, които Маркс е имал предвид. Социализмът и комунизмът умря-

ха, но продължават да ни преследват. Ние не можем просто да пренебрегнем стиму-

лиралите ги ценности и идеали, защото някои от тях са все така вътрешно присъщи 

на добрия живот, чието реализиране е цел на социалното и икономическо разви-

тие.”
176

 

Призракът на марксизма се появява и в последното съчинение на емблематич-
ния капиталист и либерал Джордж Сорос със знаменателното заглавие „Кризата на 
глобалния капитализъм”. Пазарният фундаментализъм днес, смята той, ни връща в оп-
ределен смисъл към епохата, пророчески описана от Карл Маркс и Фридрих Енгелс в 
„Комунистическия манифест” от 1848 година. Това е системата, на основата на която 
те правят своите изводи и която доминира пред втората половина на ХІХ век. При това 
Сорос смята, че Маркс и Енгелс преди 150 години дават по-добър анализ на капиталис-
тическата система от класическия и неокласически икономикс от Адам Смит до наши 
дни, който говори за стремежа на икономиката към равновесие и независимо от кри-
тичните бележки спрямо тях, това са най-споменаваните от него мислители. Друг е 
въпросът, че техните прогнози за капитализма тогава не се осъществяват благодарение 
на нарастващата намеса на държавата в икономиката от определен етап на развитие 
насам177. 

Така най-големият жив съвременен социолог и директор на най-знаменития 
университет в най-старата страна на капитализма и най-знаменития глобален капита-
лист, единият „нов социалдемократ”, другият – либерален поклонник на „отвореното 
общество” ни казват, че и днес не можем без Маркс и марксизма. И ако те виждат това 
там в благоденстващия капиталистически център, към който така отчаяно се стремят 
всички наши днешни политици, то колко по-открити трябва да бъдат очите ни за 
Маркс тук, в полупериферията и периферията на глобалния капитализъм, където него-
вите противоречия са много по-страшни, много по-мащабни, много по-съкрушителни. 
Разбира се, марксизмите поради това също биха могли да бъдат отново различни, да 
виждат глобалния капитализъм различно в зависимост от мястото на една или друга 
страна в системата на глобалния капитализъм. Във всеки случай необходимостта от 
глобални отговори на глобалния капитализъм с необходимост предполагат и редица 
общи черти на марксисткия анализ. Но явно е, че без него днес не може нито теорети-
кът на „третия път”, нито дори глобалния капиталист. За да разберем какво става и 
какво да правим ние, също се нуждаем от нашите марксизми. Защото наистина може 
би Жак Дерида, който някога беше марксист, после стана постмодернист и последните 
години отново се завръща при Маркс, е прав, когато ни казва в своята работа „Призра-

                                                           
176 Гидънс, Антъни. Третият път, С., Прозорец, 1999, с. 11. 
177 Soros, George. The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered. New York: BBS/Public Affairs, 
1998, p. XXVII. 
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ците на Маркс”: „Независимо дали го желаят или знаят, всички хора на земята днес 

са в определена степен наследници на Маркс и марксизма.”
178

 

 

8.3. Основани на третата индустриална революция концепции за посткапи-

талистическо, постиндустриално, постмодерно и информационно общество 

Още Даниел Бел, първият и най-известен изследовател на постиндустриалното 
общество, публикувайки през 1973 година знаменитата си работа „Идването на пос-
тиндустриалното общество”, макар да не е склонен да използва термина „посткапита-
листическо общество”, говори за движение на развитите западни държави към общест-
вен модел, който отива отвъд базисните характеристики на капитализма. В него класа-
та на капиталистите изчезва и се заменя с елит, заемащ своите позиции според своите 
заслуги, свързани със съответните знания, образование, квалификация, които стават 
основен фактор за социална стратификация. Постиндустриалното общество заменя ин-
дустриалното общество като доминираща система и се характеризира с три основни 
характеристики: промени на доминиращия отрасъл от индустриално производство към 
сферата на услугите; поставяне в центъра на обществения живот на основани на наука-
та производства, което превръща университетите и научните институции във водещи 
социални организации; възхода на нови технически елити и появата на нов принцип на 
социална стратификация. 

Капитализмът си отива в резултат на превръщането на информацията в основен 
ресурс на производството. Това е позиция, разгръщана от множество теоретици на пос-
тиндустриалното и информационно общество, които се опитват да покажат, че кому-
никационните технологии и превръщането на информацията в основен ресурс на про-
изводство водят до трансформации на основните характеристики, чрез които се описва 
капитализма – частната собственост, пазара, капитала. Според А. Тофлър, както капи-
тализмът, така и социализмът са продукти на индустриалната епоха с нейната фавори-
зация на собствеността, притежаващи поради това и много общи характеристики, като 
зависимост от изкопаемите горива, масово производство, масово разпределение, масо-
во обучение, масови средства за информация, масово потребление и пр. И единият, и 
другият са изградени на базата на големия град и националната държава, налагат едни 
и същи принципи – стандартизация, синхронизация, централизация и пр. Капитализмът 
и социализмът са разновидности на индустриализма179. Тофлър следва тази логика в 
идеята си за „третата вълна”, която благодарение на новите технологии и по-високата 
ефективност отива отвъд капитализма и социализма, водейки до заличаването на поня-
тието за собственост, с което са свързани те. Затова термините „десен” и „ляв”, имащи 
отношение към това кой какво получава, как са разпределени силата и богатството в 
индустриалната епоха, вече не работят и остават в историята. Капитализмът, социа-
лизмът и напреженията между тях, като продукти на индустриалната епоха ще изчез-
нат с нейния край, с прехода „отвъд социализма и капитализма”180. 

Първо. Променя се съдържанието на понятието капитал, което класически се 
състои от две съставляващи – основна (постоянен капитал във формата на машини, су-
ровини, оборудване, материални средства) и променлива (във формата на работна сила 
и пари). Днес не просто променливата част се е превърнала в основна, но са се появили 
и придобиват огромна значимост най-различни други форми на капитал, от които зави-
си произведения продукт – социален, интелектуален, символен. Затова и стойността на 
една съвременна високотехнологична компания се състои съвсем малко от счетоводна-

                                                           
178 Derrida, Jacques. Specters of Marx, New York: Routledge, 1994, p. 91. 
179 Вж. Иноземцев, В.Л. Пределы „догоняющего” развития, М., Экономика, 2000, с. 36. 
180 Тофлер, А. Прогнози и предпоставки, С., ИССТ, 1984. 
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та стойност на материалните й активи, а от нематериални съставляващи като нейния 
престиж, марка, съвкупност от сътрудници с техните способности и пр. 

Второ. Там, където доминиращ ресурс на производството е информацията, то 
предходното понятие за частна собственост губи смисъл, защото информацията може 
да се ползва едновременно от много хора и ползването не губи своите свойства в ре-
зултат на потреблението и е неизчерпаема като ресурс. Тофлър ще заяви: „Фактически 
да се поставя ударението върху собствеността е погрешно. Този въпрос касае предим-
но Първата и Втората вълна. Всичките анализи на левицата изхождат от марксистката 
мания за собствеността, която имаше смисъл преди сто години, но сега става все по-
несъстоятелна... В обществото на Третата вълна ние все още се нуждаем от земя и тех-
нически съоръжения, но все по-съществена собственост става информацията... „Инфо-
собствеността” се отличава от „реалната собственост” по това, че е неограничена. Аз 
мога да я използвам, както и вие, и то по едно и също време.”181 А това от своя страна 
противоречи на самото понятие за собственост, което се основаваше на нейната мате-
риалност и недостиг. Ако основният ресурс на съвременните общества са неосезаеми 
информационни потоци или съответни символи, това не би могло да се третира по съ-
щия начин както предметите, които могат да бъдат притежавани от един човек или ог-
раничен кръг от хора. 

Трето. Предходното понятие за пазар също губи смисъл в постиндустриалните и 
силно маркетизирани икономики, в които на преден план се извежда разнообразието на 
стоки и стигането до специфичен потребител, с неговата индивидуалност, а не стоките 
за масово потребление. Изчезването на традиционната представа за собствеността и 
демасификацията и сегментацията, все по-голямата индивидуализация на произвежда-
ните предмети водят до радикални промени на пазара. Ускорено върви тенденцията за 
производство на продукти за конкретни потребители, а не просто за пазара, което заед-
но с трансферната търговия води, според Тофлър, до тенденция към демаркетизация на 
производството. Върви се към „транспазарна” цивилизация, което е зависима от паза-
ра, но вече не изпитва нужда да развива по-нататък тази структура182. 

Четвърто. В новите условия не наследената собственост, а собствените усилия и 
интелектуални качества се оказват път към богатството. Сред лицата, съставляващи 1% 
от най-богатите американци, само всеки петнадесети получава доходите си от печалба 
на вложен капитал, докато повече от половината работят на административни постове 
в големи компании, около една трета са практикуващи юристи и лекари, а останалата 
част са творчески професии, включително професори и преподаватели. Четири от все-
ки пет американски милионери в края на 90-те години на ХХ век не са умножили нас-
ледени активи, а сами са заработили своето състояние, практически от нула183. 

Тези аргументи обаче могат да имат и имат своите алтернативи. Първо, вярно е, 
че ролята на неосезателните, нематериалните, невеществените фактори и особено на 
знанията в производството нараства, но те продължават да са частна собственост и 
просто притежателят им днес има много повече шансове за успех, отколкото този, кои-
то притежава просто материални активи. Второ. Вярно е, че рязко нараства ролята на 
информацията като ресурс на производството, но тя се произвежда на частнокапита-
листически принцип и затова и основната част от институциите, произвеждащи ин-
формация в съвременния свят са частна собственост. Новата информация е подложена 
на железен контрол за авторски права от развитите страни и развитието на институци-
ите на интелектуалната собственост като частна собственост е базисна особеност на 
постиндустриалните икономики. Нещо повече, отчита се, че една от причините за тех-
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нологичното и научно изоставане на ЕС е, че за разлика от САЩ не успява да наложи 
единна мярка за защита на интелектуалната собственост. Липсата на единен патентен 
режим принуждава доста компании да предпочетат да регистрират патенти в САЩ, 
където това е между три и пет пъти по-евтино и включва по-малко бюрократични фор-
малности184. Трето. Вярно е, че предходният масов пазар в значителна част е заместен 
от секторен, локален, глокализиран пазар за отделни групи потребители или индивиду-
ални потребители, но конкуренцията за тези потребители е жестока и до тях се стига на 
основата на пазарната конкуренция. 

 
8.4. Капитализмът се трансформира в нов тип мрежови капитализъм, ин-

формационен капитализъм, когнитивен капитализъм 

Всички горепосочени аргументи дават основания за оценка, че по-скоро имаме 
развитие на „постиндустриален” или „информационен” капитализъм, основан на ин-
формационните технологии и човешкия капитал, но запазващ такива основни свои ха-
рактеристики като частната собственост върху средствата за производството, конку-
ренцията и доминиращия пазарен характер на разпределение на ресурсите. 

В него собствеността няма предходното значение за заемане на определена со-
циална йерархия от човека и е само един от многото видове капитал, наред с интелек-
туалния, човешкия, социални и пр., предопределящи отношенията между хората и пер-
спективите им за успех. Типични изразители са Кастелс и Райчев. 

Мануел Кастелс ще отбележи, че независимо от всичко, развитието към „мре-
жови форми на управление и производство не означава края на капитализма. Мрежо-

вото общество в различните си институционални изрази е поне засега едно капита-

листическо общество. Нещо повече, за първи път в историята капиталистическият 

начин на производство обуславя обществените отношения по цялата планета. Но 

този тип капитализъм се различава дълбоко от своите исторически предшественици. 

Той притежава две основни отличителни характеристики: той е глобален и до голя-

ма степен е структуриран на базата на мрежа от финансови потоци. Капиталът 

функционира в глобален план като единица в реално време; и той се реализира, инвес-

тира и акумулира основно в сферата на обръщението, тоест като финансов капи-

тал. Макар че финансовият капитал винаги е бил един от доминиращите капиталови 

сегменти, ние наблюдаваме появата на нещо по-различно: капиталовото натрупване 

и създаване на стойност все повече се осъществява на глобалните финансови пазари, 

реализирани от информационни мрежи в безвременното пространство от финансови 

потоци. От тези мрежи капиталът се инвестира глобално във всички сектори на 

дейност… Някои дейности са по-печеливши от други, преминавайки през различни 

цикли, пазарни подеми и спадове в сегментирана глобална конкуренция. Но това, кое-

то бъде получено като печалба (от производители, потребители, технология, приро-

да и институции), се връща отново в мета-мрежата от финансови потоци, където 

целият капитал се унифицира в овеществената демокрация на насочените към печал-

ба дейности. В това електронно оперирано глобално казино отделните капиталови 

групи отбелязват рязък подем или крах, определяйки съдбата на корпорациите, спес-

тяванията на домакинствата, националните валути и регионалните икономики. 

Чистият резултат е нулев: губещите плащат за печелившите. Но разпределението 

на печелившите и губещите се променя всяка година, всеки месец, всеки ден, всяка се-

кунда и завладява света на фирмите, работните места, заплатите, данъците и об-

ществените служби. Светът на това, което понякога се нарича „реалната икономи-

ка” и което аз бих се изкушил да нарека „нереалната икономика”, тъй като в епоха-
                                                           
184 Вж. Новакова, И. Иновациите в Европа – с 50 години назад, в. Капитал, 18-24 февруари 2006 годи-
на, с. 6. 
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та на мрежовия капитализъм основополагащата реалност, където парите се пече-

лят и губят, инвестират или спестяват, е финансовата сфера. Всички останали дей-

ности (с изключение на тези в ограничаващия обхвата си обществен сектор) са преди 

всичко основа за генериране на необходимия излишък за инвестиране в глобалните по-

тоци или резултат от инвестициите, направени от тези финансови мрежи.”
185

 

Една от най-съществените характеристики на новият информационен капитали-
зъм е демонтажът на предходните социални договорености от времето на социалната 
държава между труда и капитала. Профсъюзите са в криза, социалните гаранции и га-
рантираното равнище на заплащане на труда започват да се разпадат. Този нов тип ка-
питализъм се опитва да компенсира предходните механизми на „социалната пазарна 
икономика” чрез по-ускорено повишаване на производителността на труда, което дава 
възможност да се повишава жизненото равнище на работниците в условията на нараст-
ваща „капиталистическа експлоатация на труда”. В този процес различни слоеве пече-
лят и губят, но като цяло основният печеливш е капитализмът. 

„И така, капиталът или е глобален, или се глобализира, за да стане част от 

процеса на акумулиране в електронната мрежова икономика. Фирмите… все повече 

се организират в мрежи както вътрешно, така и помежду си. Така че капиталовите 

потоци и породените от тях производствени, управленски и разпределят във взаимос-

вързани мрежи с променлива геометрия. При тези нови технологични, организационни 

и икономически условия кои са капиталистите? Те със сигурност не са законовите 

собственици на средствата за производство, които обхващат от вашия/моя пенсио-

нен фонд до някой случаен потребител на сингапурския ЕйТиЕм, внезапно решаващ да 

закупи акции от зараждащия се пазар в Буенос Айрес. Но това стана донякъде вярно 

от 30-те години насам, както показа класическото изследване на Бърл и Бийнс върху 

контрола и собствеността в американските корпорации. Въпреки всичко капиталис-

тите не са и корпоративни мениджъри, както беше предположено в проучването на 

тези двама автори, а впоследствие и на други специалисти. Защото мениджърите 

контролират отделни корпорации и специфични сегменти от глобалната икономика, 

но не контролират и дори не подозират за действителните, системни движения на 

капитала в мрежите от финансови потоци, на знанието в информационните мрежи 

и на стратегиите в многостранната съвкупност от мрежови предприятия. Някои 

ключови фигури на върха на тази глобална капиталистическа система са наистина 

мениджъри, както в случая с японските корпорации. Други все още биха могли да се 

причислят към традиционната категория на буржоазията както в задграничните 

китайски бизнес мрежи, които са културно обединени, често пъти семейно или пер-

сонално свързани с единни ценности и понякога политически връзки. В Съединените 

щати една смесица от исторически пластове отнася към капиталистическите фигу-

ри една пъстра съвкупност от традиционни банкери, новозамогнали се спекуланти, 

превърнали се в предприемачи гении, световни магнати и мениджъри на мултинацио-

нални компании. В други случаи капиталистическите фигури са обществените корпо-

рации (както при френските банкови или електронни компании). В Русия оцелелите ок 

комунистическата номенклатура се конкурират с необуздани млади капиталисти в 

рециклирането на държавна собственост при изграждането на най-новата капита-

листическа провинция. А по целия свят изпраните пари от различни видове кримина-

лен бизнес текат към тази майка на всички акумулиращи процеси, каквато е глобал-

ната финансова мрежа. Така че всички тези фигури са капиталисти, властващи над 

всякакъв тип икономики и над живота на хората. Но капиталистическа класа?”
186

 

„Не съществува, в обществен или икономически план, такова нещо капо глобална ка-
                                                           
185 Кастелс, М. Информационната епоха, Том І, Възходът на мрежовото общество, С., ЛИК, 2004, с. 453. 
186 Кастелс, М. Информационната епоха, Том І, Възходът на мрежовото общество, С., ЛИК, 2004, с. 454. 
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питалистическа класа. Но затова пък съществува една интегрирана, глобална капи-

талова мрежа, чиито движения и променлива логика в последно време определят ико-

номиката и влияят на обществата. Следователно над многообразието от капита-

листи и капиталистически групи от плът и кръв съществува един безлик колективен 

капиталист, изграден от финансови потоци, управлявани от електронни мрежи. Това 

не е просто изразът на абстрактната логика на пазара, защото той не следва наис-

тина закона на търсенето и предлагането: той отговаря на колебанията и непредс-

казуемите движения, на непредвидимите очаквания, обусловени от психологията и 

обществото, както и от икономическите процеси. Тази мрежа от капиталови мре-

жи едновременно обединява и командва отделните центрове на капиталистическото 

натрупване, структурирайки поведението на капиталистите въз основа на тяхната 

подчиненост на глобалната мрежа. Те реализират своите конкурентни или обедини-

телни стратегии чрез и във веригите на глобалната мрежа, ката че в крайна сметка 

са независими от нечовешката капиталистическа логика на една електронно управля-

вана, случайна обработка на данни. Това е наистина капитализмът в неговия чист 

израз на безспирния стремеж на парите към пари чрез производството на благата 

от блага. Но парите са вече почти напълно независими от производството, включи-

телно и производството на услуги, изплъзвайки се в мрежите на електронните взаи-

модействия от по-висок ранг, смътно разбирани от техните мениджъри. Макар че 

капитализмът все още господства, капиталистите са произволно въплъщавани, а ка-

питалистическите класи са ограничени до определени области в света, където те 

просперират като придатъци към един мощен вихър, проявяващ свята воля чрез 

мрежови пунктове и фючърсни опционни коефициенти в глобалните проблясъци на 

компютърните екрани. 

Какво се случва с труда и обществените производствени отношения в този 

дързък нов свят на информационния, глобален капитализъм? Работниците не изчез-

ват в пространството от потоци, а реално погледнато, работата е в изобилие. В 

действителност, опровергавайки апокалиптичните пророчества на опростенческите 

анализи, в момента съществуват повече работни места и по-голям дял на заетите 

хора в трудоспособна възраст от когато и да е било в историята… Но ако работа-

та, работниците и работните класи съществуват и дори се разресват по цялото 

земно кълбо, обществените отношения между труда и капитала претърпяват дъл-

бока трансформация. В своята основа капиталът е глобален; а като правило трудът 

е локален. Информационализмът, в неговата историческа реалност, води до концент-

рация и глобализация на капитала, използвайки именно децентрализирлащата сила на 

мрежите. Трудът се разчленява в своята реализация, разчленява в своята организа-

ция, диверсифицира в своето съществуване, разделя в своята колективна дейност. 

Мрежите се насочват към една метамрежа на капитала, която интегрира капита-

листическите интереси на глобално равнище и във всички сфери и сектори на дей-

ност; не без конфликти, но в рамките на една и съща доминираща логика. Работната 

сила загубва своята колективна идентичност и става все по-индивидуализирана в 

своите способности, в своите работни условия, в своите интереси и проекти. Кои са 

собствениците, кои са производителите, кои са мениджърите и кои подчинените 

става все по-неясно в една производствена система на променлива геометрия, на ра-

бота в екип, на мрежи, външни изпълнители и субконтракти.”
187

 Можем ли да ка-

жем, че производителите на стойност са компютърните гении, изобретяващи нови 

финансови инструменти, за да бъдат лишени от собствения труд от корпоративни-

те брокери? Кой допринася към създаването на стойност в електронната индуст-

                                                           
187 Кастелс, М. Информационната епоха, Том І, Възходът на мрежовото общество, С., ЛИК, 2004, с. 455. 
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рия: дизайнерът на чипове от Силиконовата долина или младата жена на конвейер-

ната линия в някоя югоизточна азиатска фабрика? Естествено и двамата, макар и в 

доста съществено различаващи се пропорции. В такъв случай формират ли те съв-

местно новата работническа класа? Защо да не бъде включен в нея и бомбайският 

компютърен консултант, нает да програмира този конкретен дизайн? Или пък ле-

тящият мениджър, който пътува физически или по мрежата между Калифорния и 

Сингапур, индивидуализирайки производството на чипове и потреблението на елект-

роника? Съществува единство на работния процес в цялата система от комплексни 

глобални мрежи на взаимодействие. Но в същото време съществува и диференциация 

на работата, сегментация на работниците и разслояване на труда в глобален мащаб. 

Ето защо, макар че капиталистическите производствени отношения все още запаз-

ват (в много икономики на практика доминиращата логика е по-строго капиталис-

тическа отпреди), капиталът и трудът все повече клонят към съществуване в раз-

лично пространство и време: пространството от потоци и пространството от 

места, мигновеното време на компютъризираните мрежи срещу часовниковото вре-

ме на ежедневния живот. Следователно те живеят един чрез друг, но не са свързани 

помежду си, тъй като животът на глобалния капитал зависи все по-малко от конк-

ретната работна сила и все повече от акумулирания, родов труд, ръководен от малък 

мозъчен тръст, обитаващ виртуалните пространства на глобалните мрежи. Отвъд 

тази фундаментална дихотомия все още съществува голямо социално многообразие, 

обхващащо инвеститорски залози, трудови усилия, човешка изобретателност, стра-

дание, наемане или съкращаване на работна сила, повишаване и понижаване, конф-

ликти и преговори, конкуренция и съюзи: трудовият живот все така продължава. Но 

все пак на едно по-дълбоко равнище на новата социална реалност обществените от-

ношения на производство бяха изолирани в своето съвременно съществуване. Капита-

лът преминава в хиперпространството на чистите изчисления, докато трудът разт-

варя своята колективна същност в една безкрайна вариация от индивидуални същес-

твувания. В условията на мрежовото общество капиталът е глобално координиран, а 

трудът е индивидуализиран. Борбата между многобройните видове капиталисти и 

останалите работни класи е претопена в по-фундаменталното противопоставяне 

между чистата логика на капиталовите потоци и културните ценности на човешкия 

опит.”
188

 

Съгласявайки се като цяло с Кастелс, бих отбелязал, че пишейки тези думи все 
пак през 90-те години на ХХ век, той преувеличава локалността и неподвижността на 
работната сила, сравнена с капитала. Опитът след това показва, че тя се глобализира с 
не по-малки темпове отколкото капитала. Две са основните проявления на тази глоба-
лизация. Първо, изпълнението на нарастващо количество дейност във виртуалното 
пространство по заявки на потребители и производители, които са далеч от производи-
теля. Нарастващо количество хора все повече така по същество са не по-малко под-
вижни, той като трудът, който изпълняват е за глобални поръчители и чрез световната 
мрежа, те влизат в контакт с партньори и поръчители и това ги прави независими от 
локалното пространство, в което са включени. Второ, благодарение на поевтиняващите 
транспортни връзки и отслабването на границите бързо нарастват емигрантските пото-
ци и движението на работна сила от един регион в друг, от един континент в друг. 
Може да се каже, че се увеличават възможностите за високотехнологичните специа-
листи да работят от своята родина, на място за чужди компании, правещи аутсорсинг 
на дейности, а в същото време нарастват възможностите за по-нискоквалифицирани 

                                                           
188 Кастелс, М. Информационната епоха, Том І, Възходът на мрежовото общество, С., ЛИК, 2004, с. 456. 
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кадри, особено за сферата на услугите и селското стопанство, да се предвижват към 
райони с по-високо заплащане. 

 
8.5. Светът върви към постиндустриален социализъм 

Това е теза, развивана от Александър Лилов в неговия тритомен труд за „ин-
формационното общество”, но засега тя остава твърде обща и необоснована. Основни-
ят проблем е преминаването към система, в която ключова рационалност не е инстру-
менталната и може да произвежда огромно количество блага без съдействието на паза-
ра. 
 

8.6. Светът върви към постикономическо общество 

Идеята за развитие на света към „постикономическо общество”, където водещи 
ще бъдат така наречените „постматериални ценности”, е типично за работите на Вла-
дислав Иноземцев. Тази теза засега поне също звучи много утопично. Тя се опира на 
факта, че при една част от професиите, свързани с творчески дейности в развитите за-
падни държави се наблюдава доминиране на така наречените „постматериални ценнос-
ти” – поведението на съответните социални групи е доминирано не от материални ин-
тереси или други мотиви, а от стремеж към самореализация, към познание и пр. Той 
вижда в това тенденция на бъдещето. Проблемът обаче е, че във всяко общество всъщ-
ност от времето на Сократ до наши дни съществуват такива социални групи и това на-
дали може да се разглежда като тенденция, която ще се превърне в определяща. 
 

8.7. Световната система на капитализма е достигнала до своя последен ста-

дий 

Това е позицията на теоретиците на световната система като Имануел Уолърс-
тейн, според които следващите 25-50 години ще мине през бифуркация, която ще до-
веде или до нещо по-лошо или до една по-съвършена обществена система. От 70-те го-
дини на ХХ век теоретиците на световната система разгръщат активно тази идея, раз-
вивайки модела на трите групи държави в световната система, между които има отно-
шения на експлоатация. Независимо от критиките, на които тя е подложена, е факт, че 
в глобален план неравенството нараства и десетки държави имат по-нисък брутен вът-
решен продукт днес на глава от населението в сравнение с преди няколко десетилетия. 
Двете ключови причини за това нарастващо неравенство в глобален план и съответно 
реализиране на идеята за абсолютно обедняване на големи маси от хората са две. Пър-
вата е движението на капитали от по-бедните към по-богатите държави във формата не 
само на финанси, но и на интелектуален капитал, водещ днес в развитите страни. Тук 
големият проблем е движението на хора и износ на интелектуален капитал, от което 
развитите страни печелят трилиони годишно, докато останалия свят, хвърлящ средства 
за образованието им, е по същество експлоатиран така от тях в огромни размери. А в 
същото време обаче същият този развит свят се отказва да взема необразовани и слабо 
квалифицирани кадри от други държави, изграждайки отново стени, по-големи от ки-
тайската между себе си и тях. Най-известната такава стена е тази, която САЩ изграж-
дат между себе си и Мексико. 

Втората причина е неравноправие в търговията. Факт е например, че само от 
субсидирането на селскостопанското производство в развитите страни годишно по-
слаборазвитите губят не само милиарди долари, но в региони като Африка всъщност 
имаме разпад на селскостопанското производство и масов глад. 

От тук нататък, разбира се, са възможни различни сценарии – възможна е на-
растваща глобална регулация на неравновесията и противоречията и разгръщането на 
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регулативистки и информационен тип капитализъм, възможни са и сривове от типа на 
тези, които сочи Уолърстейн. На този етап няма безалтернативни перспективи. 

 
9. Глобално управляем преход от капитализъм към посткапитализъм 

Тезата, която ще се опитам да развия тук е, че от гледна точка на вероятността 
можем да очакваме с най-висока степен движение към една регулативистка версия на 
обуздаване и трансформация на капитализма, каквато наблюдаваме през последните 
десетилетия. Тя е свързана с тезата, че монополярната глобална система със САЩ като 
хегемон се оказа на практика работеща и резултатите от Иракската война, когато САЩ 
се опитаха да действат самостоятелно го доказват. Не по-малко го доказва новият тип 
отношения между САЩ и Китай, при който американският долар и глобалната финан-
сова система се крепят благодарение на засилващите се връзки между САЩ и Китай, 
от които печеливши са и двете страни. 

Традиционно критиките към капитализма и очакванията за нестабилност и ко-
лапс на тази система са свързани с нарастващото неравенство във все по-големи разме-
ри, което се очаква да води до засилващи се противоречия между различни социални 
групи, което в крайна сметка да има фатални за съществуващата система следствия. 
Този процес на генериране на неравенство от капитализма рязко се ускори през пос-
ледните десетилетия. Наистина за капитализма неравенството е крайъглен камък и ин-
телектуалните технологии, ускорявайки неимоверно всички процеси, включително и 
на натрупване на богатство, са предпоставка и за нарастващи неравенства. Както от-
делни индивиди, така и региони и държави, бързо увеличават дистанцията си от други 
страни и региони, като в един или друг отделен случай „последните стават първи”, т.е. 
реализира се успешно догонващо развитие. Примери в това отношение са Япония, 
Сингапур, Южна Корея, Хонконг, Финландия, Ирландия и пр. Капитализмът в компю-
търната епоха притежава най-важните структурни свойства на индустриалния капита-
лизъм, включително концентрираната икономическа власт и богатство, крайно нерав-
номерното разпределение на доходите както преди, така и след облагането с данъци, 
нарастващото не само материално, но и информационно неравенство както вътре в 
развитите страни, така и между тях и останалите държави; нарастващото могъщество 
на транснационалните корпорации, все по-трудно ограничавани от отделните държави; 
структурната безработица, разширяващата се сфера на експлоатация на мнозинството 
от населението, неразумното използване и разпределение на ресурсите, което е следст-
вие от действието на пазара като главен разпределителен механизъм189. 

Паралелно с това е факт, че всички неравенства нарастват и това създава голе-
мите проблеми на капитализма, от които той може да излезе, а може и да преживее ка-
таклизъм и това да доведе до разпад – след криза на долара, терористичен акт, резки 
промени в етнорелигиозните баланси на развитите държави. Като цяло той постепенно 
се опитва да създава механизми за справяне с възникващите проблеми. Но това не е 
един единен, а множество различни механизми, засилващи глобалната управляемост 
паралелно с тенденциите на нарастващи неравновесия и хаотичност в световната сис-
тема. Сред тези механизми са: 

1. Американската военна, политическа, икономическа хегемония в света, кара-
ща повечето държави да се съобразяват с нея и да спазват определени прави-
ла, а там където има отказ, САЩ се опитват с политически, икономически, 
военни средства да наложат своите позиции. 

                                                           
189 Вж. Heilbroner, R. Economic Problems of “Postindustrial” Society, Dissent, Spring, 1973, p. 170; Shiller, 

H. Who Knows: Information in the Age of Fortune 500, Norwood NJ:Albex, 1981; Morris-Suzuki, Tessa. 
Capitalism in the Computer Age, New Left Review, 1986, N 160, pp. 81-92; Lyon, D. From “Post-
Industrialism” to “Information Society”: A New Transformation?, Sociology, 1986, vol. 20, N 4, pp. 584-585. 
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2. Действието на над 30 хиляди транснационални граждански организации и 
над 60 хиляди транснационални корпорации, които налагат едни или други 
правила на поведение. Глобалното гражданско общество и хуманитарни ор-
ганизации, медиите и особено хоризонталните връзки чрез интернет дават 
възможност за увеличаващи се рефлексивни механизми на глобалната систе-
ма, която да реагира колкото се може по-бързо на новопоявяващи се пробле-
ми. 

3. Продължават да действат различни преразпределителни и регулативни меха-
низми на държавите и междудържавните институции, които действат главно 
в рамките на държавите или междудържавните общности. Такива регионални 
механизми имаме в ЕС с неговите кохезионни, структурни, земеделски фон-
дове, предназначени за намаляване на неравенствата. Такива са многоброй-
ните видове помощи за по-слаборазвитите страни. 

4. Действа механизъм на преразпределение чрез свободния пазар, при което 
свободни капитали от по-развитите региони отиват към по-неразвитите, къ-
дето използват евтината работна ръка за по-висока печалба. 

5. Ускорява се движението на хора от по-бедните към по-богатите държави, во-
дещо до многомилионна емиграция всяка година и до промяна на етнорели-
гиозния състав на развитите държави, както и до множество ограничения – от 
стените, строящи се между Мексико и САЩ, Израел и Палестина до най-
различни ограничения за емиграция. 

6. Действат множество междудържавни организации, особено тези, свързани с 
ООН, които в една или друга степен се опитват да налагат общи правила на 
поведение на всички и да реагират на хуманитарни кризи и неравенства. 
Множество институции мерят развитието на тези процеси – от Програмата за 
развитие на ООН до Световната банка. 

Това ни води до една регулативистка версия на обуздаването на капитализма в 
условията на глобализация. Тя има множество версии – от създаването на световна 
държава или рязко увеличаване и трансформация на регулативната роля на досегашни 
глобални организации от типа на ООН, МВФ, СБ, СТО, НАТО, до концепцията за 
промени в глобалната управляемост, свързани с постепенно разгръщане на нова гло-
бална институционална структура, към която съм по-склонен да се придържам поне в 
краткосрочен план самият аз. Тази регулативистка версия става възможна благодаре-
ние на глобалните комуникации, създаващи ситуация, при която все повече регулация-
та на социалните процеси от националните държави се премества не просто към една 
глобална държава или една хегемонна сила, а към усложняваща се мрежа от над 30 000 
глобални и десетина милиона граждански организации, към 60 хиляди транснационал-
ни и стотици милиони национални компании, към увеличаващо се количество държав-
ни единици и междудържавни организации, към мрежи от активни групи от граждани, 
които заедно образуват една нарастваща по своята сложност суперсистема, която в 
много отношения има самоорганизиращ характер, реагира на големи опасности, конф-
ликти, противоречия и води до трансформации и промени в глобален план. 

Бих завършил този текст с една фраза на Робърт Хайлбронър, професор по ико-
номика в „Новата школа по социални изследвания” в Ню Йорк, знаменито име сред 
американските обществоведи, който в преведената на български своя работа „Капита-
лизмът на 21 век” отбеляза, че капитализмът е „уникален в пораждането на постоянни 
и мощни тенденции за промяна” и „отнася всички ни в непредсказуеми бъдещи време-
на и все пак начинът, по който ще се образуват и формират тези бъдещи времена, далеч 
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не е напълно непредсказуем”190. Да, капитализмът и в момента поражда непрекъснати 
процеси на промяна, които могат да бъдат изследвани и бъдещите времена и неговата 
точна съдба да не са предсказуеми с желязна необходимост, макар че опасностите, 
пред които е изправен не могат да бъдат пренебрегвани и изискват реакция. 

 
Заключение 
Това заключение ще бъде малко нетрадиционно. Изводите в него ще бъдат нап-

равени не просто на основата на досегашния текст, но и като се имат предвид въпроси-
те, поставени от неговия рецензент проф. Васил Манов, както и неговата работа „Уро-
ците от българския преход”, така и в някои други негови работи, даващи ни възмож-
ност да обогатим изводите от изследването191. 

Първо. В своето развитие през последните пет века капитализмът минава раз-
лични етапи, които могат да бъдат разграничени на основата на различни критерии. 
Един от тях са промените в неравенството и характера на бедността, такива каквито са 
проявяват в страните от капиталистическия център и световната капиталистическа сис-
тема като цяло. На тази основа можем да разграничим три етапа. Първият е марксовият 
капитализъм, в който се наблюдава не просто нарастване на неравенството, а абсолют-
но обедняване на работническата класа, каращо Маркс да направи заключението, че 
противоречието между капиталисти и работници ще достигне на определен етап до 
крайности, водещи до революция. 

Вторият етап е капитализмът, който се разгръща в отделни развити страни от 
края на ХІХ век, когато например в Бисмаркова Германия се появяват първите наченки 
на социална държава. Върховият етап този капитализъм достига след голямата депре-
сия 1929-1933 година и особено след Втората световна война в контекста на кейнсиан-
ското регулиране на икономиката и прогресивно-подоходният данък, който в някои 
страни стига до 90%. Другите данъци, като се почне от корпоративния и стигне до да-
нък печалба, също са високи и преразпределят ресурси от една социална група към 
друга. Те дават възможност за преразпределение на доходите, което не само спира аб-
солютното обедняване, но води и до снижаване на неравенството в повечето от най-
развитите капиталистически държави. Така се формира социалната държава или „дър-
жавата на благоденствието”. 

Третият етап е неолибералният глобализиран капитализъм, какъвто се разгръща 
от 70-те години на ХХ век, при който има намаляване на данъците, рязко увеличаване 
на възможността за движение на капиталите, увеличаване на дела и ролята на финан-
совия капитал във функционирането на икономиката. Този тип капитализъм води до 
ускорено нарастване на всички неравенства, включително и до нови тенденции на аб-
солютно обедняване, както в глобален план, в отношението между отделни страни и 
региони, така и вътре в отделните държави. В десетки държави днес потреблението и 
доходите са по-ниски в сравнение с преди две десетилетия. Вътре и в най-развитите 
държави се оформят трайно групи, които в съвременната социология получават наиме-
нования от рода на „подкласа” или „несигурна класа” (precariat), които имат характе-
ристиките на лумпен пролетариата при класическия капитализъм. 

Второ. Важно ценностно значение в различните общи теории за капитализма, 
но и в различните политикономически теории имат взаимоотношенията между такива 

                                                           
190 Хайлбронър, Р. Капитализмът на 21 век, С., ИК „Критика и хуманизъм”, 1997, с. 24, 25. 
191

 Манов, Васил. Уроците на българския преход, С., Сиела, 2001; Манов, Васил. Ролята на държавата в 
икономиката, В: Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2009; Манов, Васил. Планирането – минало, настояще 
и бъдеще, В: Планирането – минало, настояще и бъдеще: 60 години специалност “Прогнозиране и пла-
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категории като ефективност и справедливост, свобода-несвобода. Между явленията, 
които те отразяват има взаимовръзка, но тази взаимовръзка се интерпретира по разли-
чен начин в различните икономически и политологически концепции. Характерно за 
част от най-либералните теории е, че те противопоставят ефективност и равенство, зая-
вявайки, че ефективността необходимо предполага неравенство. Равенството и нера-
венството от своя страна са свързани с различни разбирания на понятието за справед-
ливост. При крайни либерали като фон Хайек понятието за справедливост по принцип 
се отхвърля за сметка на ефективността. При другите версии на либерализма ефектив-
ността е противопоставена на голяма част от концепциите за справедливост и съчетае-
ма в най-добрия случай със справедливостта, разбрана като равенство в шансовете или 
равенство във възможностите. Самото равенство в шансовете се разбира най-често ка-
то равенство пред закона, а при социалния либерализъм предполага и допълнителни 
грижи на държавата за хората, особено за образованието на всички. При социалисти-
ческите модели на отношението между ефективност и справедливост във всички вер-
сии се набляга на факта, че равенството не противоречи на ефективността, а дори по-
добрява ефективността. 

По-сложно е взаимодействието между свобода и несвобода, той като понятието 
за свобода може да има изключително много значения и контексти. При това едни зна-
чения или един тип свобода може да бъде в рязко противоречие с друг тип свобода. 
Класически спор тук е свързан със свободата да притежаваш частна собственост. Това 
увеличава свободата на отделни хора в икономическия смисъл на думата, но същевре-
менно обаче е предпоставка за серия от несвободи или за неравенство в свободите, за-
щото очевидно е, че човек който притежава например един милиард ще бъде неизме-
римо по-свободен във възможностите си от този, който притежава един долар. Свобо-
дата на Бил Гейтс или Джордж Сорос е милиарди пъти по-голяма от свободата на ро-
вещия в кофите на боклук, като при това едното е свързано с другото, едното обуславя 
другото. Както богатството на милиардерите, така и нищетата на ровещия в боклука са 
резултат от функционирането на глобализирания неолиберален капитализъм. 

Трето. В анализа на капитализма, както и в анализа на всеки друг феномен 
следва да имаме предвид отношението между обективно и субективно. Тук съществени 
са два момента: (а) водеща е ролята на обективните отношения, в които са включени 
хората и свързаните с тези отношения интереси; (б) наличието на рефлексивност, т.е. 
всяко субективно знание, виждане, концепция, идеология за едни или други процеси, 
както на отделните индивиди, така и особено на социалните групи, партии, колективни 
субекти се превръща във фактор, който участвува в причинно-следствените връзки и в 
този смисъл се обективизира. Характерът на капиталистическите обществени отноше-
ния прави неизбежен например такъв субективен феномен какъвто е стремежът за пе-
чалба и увеличаването на печалбата. Този феномен от своя страна обаче е неотделим от 
обективния характер на взаимовръзките между хората. Осъзнат в един или друг кон-
текст той се превръща във водеща характеристика на поведението на субективния фак-
тор. Самото осъзнаване обаче става в контекста на различни идеологии, на различни 
възприятия какво е печелившото поведение не само в индивидуален, но и в колективен 
план, не само краткосрочно, но и дългосрочно. Основните противоречия на капитализ-
ма имат обективен характер, но начина на разрешаването им става от съответни поли-
тически сили с техните идеологии. Типичен в това отношение може да ни бъде приме-
рът с неолибералната вълна и политика, която води до глобализация и неолиберален 
капитализъм при Рейгън в САЩ и Тачър в Англия. И в едната и в другата страна 70-те 
години са време на нарастваща икономическа рецесия в контекста на увеличаващите се 
цени на петрола, увеличаващия се бюджетен дефицит, рухване на Бретънудската сис-
тема на златно-доларов стандарт, появата постепенно на наченки, които ще доведат до 
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трета индустриална революция. Идеологически това се осъзнава в концепциите, кри-
тикуващи „голямото правителство”, в дерегулацията, приватизацията, намаляването на 
данъци, рязкото увеличаване на мобилността на капитала, новия публичен менидж-
мънт, увеличаващата се роля на данъчната конкуренция и данъчните убежища в свето-
вен план и т.н. Водещи са обективните фактори, на които субектите се опитват да реа-
гират по-малко успешно или повече успешно като тази реакция в краткосрочен план 
може да бъде решение, но в дългосрочен да задълбочи противоречията. 

Четвърто. Преходът от един към друг стадий на капитализма е свързана с про-
мяна на неговия ендогенен строеж. Става дума за промяна на първо място в характе-
ристиките на производителните сили, свързани със съответни технологии – преход от 
доминиращи технологии на първата, втората и третата индустриална революция. Това 
от своя страна е свързано с промяна на отрасловата структура на производството и во-
дещите отрасли, които носят национален доход – от селското стопанство, към индуст-
рията, след това към услугите. При съвременния глобализиран неолиберален капитали-
зъм в страни като САЩ и Великобритания голяма част от националния доход се фор-
мира в резултат на свръхразвитата финансова сфера. В условията на втората индустри-
ална революция и капитализъм, в който доминира кейнсианския тип регулация на ико-
номиката, печалбата е резултат преди всичко на производството на колкото се може 
повече еднотипни стоки, т.е. свързана е с мащаба на производството, докато при трета-
та индустриална революция нараства ролята на печалбата, свързана с иновациите и 
разнообразието на произвежданата продукция. Променя се също на различни етапи 
веществото съдържание на водещите продукти. Във времето например на индустриал-
ния капитализъм от първите десетилетия на ХХ век 70-80% от стойността на водещата 
стока през ХХ век каквато е автомобилът, идва от вложените в нея суровини и матери-
али, енергия и труд, а вложения интелект е 15-20%. Когато става дума за символът на 
днешния постиндустриален капитализъм какъвто е компютърният чип, пропорцията е 
съвсем различна – над 90% от неговата стойност е вложения интелект на учени и ин-
женери, докато съвкупно материалите, енергията и трудът съставляват няколко про-
цента. Остават неизменно обаче няколко водещи характеристики, определящи особе-
ностите на капитализма – производство за печалба, частната собственост върху средст-
вата за производство, пазарната регулация на производството. 

Пето. Известен е знаменитият тезис на Маркс, че философите преди него по 
различен начин са обяснявали света, а задачата е той да бъде променен. Този тезис изг-
лежда, че сега има нова актуалност в контекста на глобалната финансова криза от пос-
ледните години, която актуализира интересът към Маркс. В този контекст стои въпро-
сът за субективния фактор, който би довел до тази промяна. Очевидно е, че това няма 
да бъде традиционния тип работническа класа (така наречените „сини якички”) и свър-
заните с тях масови партии, тъй като както „сините якички” в развитите страни нама-
ляват, а и масовите партии вече не са това, което бяха през ХХ век. Проблемът за ал-
тернативата обаче засега няма окончателен отговор, а в глобален план имаме различни 
версии на конкретни протестни реакции – като се почне от алтерглобализма на Све-
товния социален форум и се стигне до протестите от типа на „Окупирай Уолстрийт”, 
„Възмутените”, „Ние сме 99%”. В момента обаче това, което става е по-скоро премест-
ването на центъра на успешно развиващия се капитализъм от Западна Европа и САЩ 
към страните от БРИКС и редица други успешни икономики в досегашната полупери-
ферия и периферия на световната система. 

Шесто. От началото на 70-те години, когато се появяват първите доклади на 
Римския клуб, през протокола от Киото за глобалното затопляне, до програмата „Евро-
па 2020” имаме рязко увеличаване на ролята, която се отдава на екологията и вредите 
върху природата от страна на капитализма. Върви тенденция на преход от традиционно 
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замърсяващи въглеводородни енергийни технологии към възобновяеми източници на 
енергия. Този процес очевидно ще се засилва, независимо от по-високата цена на „чис-
тата енергия”. В същото време обаче следва да се има предвид, че дефицитите на пет-
рол, газ, вода и други ресурси ще водят до нови конфликти и противопоставяния на 
съвременния капитализъм. Битката за енергийната сигурност и зависимост на една или 
друга страна днес е по-жестока и с повече геополитически измерения от когато и да е 
било. Както големите движения на хора по планетата, така и войните, които ще разтър-
сват капитализма все повече ще имат зад себе си дефицити на природни ресурси, неза-
висимо от това, че формално ще бъдат обвързвани с възвишени думи за „правата на 
човека” и „демокрацията”. 

Седмо. Ако трябва да се търси отговор на въпроса за бъдещето на капитализма 
в по-дългосрочен план, той може да бъде даден само в рамките на някаква голяма тео-
ретична рамка или на съответна философия на историята. В тази работа приемаме като 
такава голяма теоретична рамка, свързана със съответна философия на историята, тео-
рията на световните системи на Центъра „Фернан Бродел” в Ню Йорк и особено рабо-
тите на водещите й представители Имануил Уолърстейн и Джовани Ариги, опираща се 
на версия на дългите цикли на Кондратиев. В рамките на тази теория това, което наб-
людаваме в момента е преход от световна система, в която имахме доминиращ свето-
вен хегемон, какъвто бяха САЩ, към система, в която няма такъв хегемон. Мултипо-
лярната система, която се формира в момента предполага нарастваща конфликтност. 
Факт е, че само за първите две десетилетия на ХХІ век САЩ са били повече време във 
война отколкото през целия ХХ век. „Светът след Америка” – така се нарича появилата 
се знаменателна работа на Збигнев Бжежински в броя от януари-февруари 2012 година 
на „Форин полиси” като подзаглавието на статията е „Как изглежда светът в епохата на 
американския упадък! Опасно нестабилен”. В нея той започна със следните думи: „Не-
отдавна висш китайски служител, който очевидно смяташе, че упадъкът на Америка 

и възходът на Китай са неизбежни, отбеляза в изблик на откровение пред висш аме-

рикански служител: „Но, моля ви се, дано Америка да не упада твърде дълго.”192 Пос-
тепенно губи предходната си сила хегемонът, който налагаше по различни начини до-
сега волята си върху световната система. Самият Бжежински вижда този свят по след-
ния начин: „...Ако Америка се клати, не е вероятно светът да бъде доминиран от от-

делен превъзхождащ останалите наследник – дори не и Китай. Световната несигур-

ност, повишеното напрежение между глобални конкуренти и даже директно хаосът 

са далеч по-вероятните резултати... Това, което ще последва е по-скоро не свят, къ-

дето мечти за демокрация процъфтяват, а Хобсов свят на засилена грижа за нацио-

налната сигурност, основаваща се на различни сплави на авторитаризъм, национали-

зъм и религия.” 
Това, което ще последва в резултат на конфликтите в този формиращ се „Хоб-

сов капитализъм” в глобалната епоха, би могло да бъде преход към нов световен хеге-
мон и център на световната система, но може да бъде и тотален разпад на съществува-
щата повече от пет века световна капиталистическа система. 

Осмо. Стои въпросът можем ли да „измислим бъдещето”, можем ли да кажем 
какво ще последва. През 90-те години на ХХ век у нас е популярна представата, че 
вървим към едно ново общество, което не е предходния капитализъм и дори вече не е 
капитализъм. Това легитимира отказът от предходния тип държавен социализъм в на-
шите страни. Масово се цитира например Питър Дръкър, който в една от своите рабо-
ти, преведени в началото на 90-те години на български казва: „Ако всички супербога-

таши от развитите страни изчезнат изведнъж, световното стопанство няма и да 

                                                           
192 Brezezinski, Z. After America, Foreign Policy, January/February 2012. 
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усети това. Те вече станаха предмет на медиите, чиято поява и изказвания се публи-

куват в клюките за светска хроника, а не във финансовите раздели. Властта на ка-

питалистите спада с бързината на спада на икономическото им значение.”193 Скло-
нен да се присъедини към тази теза през 2001 година е и Васил Манов, когато пише: 
„На мястото на значението на капиталиста за бизнеса в миналото в САЩ и другите 

развити страни идва ролята на асоциацията на пенсионерите. Със своите членове и 

фондове те се превръщат в най-големия блок от собственици в съвременната па-

зарна икономика... Съществена промяна настъпи и в наемния работник. На мястото 

на „работниците със сини якички” идва „работникът на знанието и бизнеса”. Ста-

тусът и ролята на работниците на знанието и бизнеса са доста по-различни не само 

спрямо статуса и ролята на наемния работник със синя якичка от миналото, но и 

спрямо статуса и ролята на вчерашните капиталисти. Работниците на знанието са 

наемни работници, но в същото време чрез пенсионните си фондове те са единстве-

ните истински капиталисти днес. Работникът на знанието е по-скоро колега и по-

мощник, отколкото подчинен. По тази причина той трябва да бъде управляван имен-

но като такъв. Все по-определено бизнесът се превръща в място, където хората ра-

ботят, а не в място, където биват командвани.”194 Така се оказва, че капиталисти ве-
че няма, а ако има то това били пенсионерите. 

Мисля, че в тази визия на капитализма се предлага един идеализиран образ на 
вече отминал негов етап в развитите западни страни – етапът на социалната държава и 
кейнсианското регулиране, когато се смяташе, че едва ли не той си отива по естествен 
начин в новата „информационна епоха”, „постиндустриална епоха”, „общества на зна-
нието”. Световната финансова криза обаче през последните години с по-голяма остро-
та от когато и да е показа не само, че капитализмът съществува и функционира, но и че 
днес неговите крайности и противоречия не са по-малки отколкото друг път в история-
та. Надали в тази ситуация можем да говорим, че днес вече няма капиталисти и че ос-
новните капиталисти са пенсионерите. Ето някои данни за възхода на бедността и не-
равенството на същите тези САЩ, за които Питър Дръкър говори, че били отивали към 
„посткапиталистическо общество”, а капиталисти днес били само пенсионерите195. 

• Днес в крайна нищета в САЩ живеят повече семейства откогато и да е било 
преди от времето, когато се води статистика (6,7%). Безпризорните деца в мо-
мента са 33% повече отколкото през 2007 година. От 2007 година насам броят 
на децата, живеещи в бедност в Калифорния, е нарастнал с 30%. В бедност жи-
веят 36,4% от децата във Филаделфия, 40,1% от всички деца, живеещи в Атлан-
та, 56,2% от децата в Кливлънд, 53,6 % в Детройт и пр. 

• При социологическо изследване в края на 2010 година 77% от всички амери-
канци отговарят, че живеят от заплата до заплата, а четири години по рано през 
2007 година така са отговорили 43% от тях. 

• В същото време средният президент на фирма през 2010 година е получил 343 
пъти повече пари от средния американец. 1% от най-богатите американци вла-
деят над една трета от богатството на САЩ, а по-бедните 50% от американците 
притежават само 2,5% от богатството на САЩ. Процентът на милионерите в 
американския конгрес е 50 пъти повече от средно милионерите в САЩ, т.е. ста-
ва дума за типично олигархическо управление. 

                                                           
193 Дръкър, П. Новите реалности, С., Христо Ботев, 1992, с. 122. 
194 Манов, В. Уроците от българския преход, С., Сиела, 2001, с. 103-104. 
195 Вж. The Top 100 Statistics about the Collapse of the Economy That Every American Voter Should Know, 
In: The Economic Collapse, http://theeconomiccollapseblog.com/, 19.10.2011; 50 Facts About The US Econ-
omy That Will Shock You, In: http://news.yahoo.com/50-facts-u-economy-shock-205804459.html, 19.12.2011. 
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• Всеки трети американец не може да си плаща ипотеката или арендата. Дългове-
те средно на американско семейство спрямо доходите му са 154%. Американс-
ките семейства в момента получават повече доходи от правителството на САЩ 
отколкото данъците, които плащат. 

• През 2009 година повече от половината американци – 151,7 млн. или са 50,5% 
от всички, не са плащали подоходен данък, което е най-ниският относителен 
дял на плащащи данък през последния половин век, като основната причина за 
това са безработицата и падналите доходи. Това от своя страна повишава недо-
волството сред тези, които плащат. 63,7 млн. американци или 21,8% от всички 
са оцелявали благодарение на социални помощи от американското правителст-
во, но съчетаването на неплащащи американци с получаващи социални помощ 
допълнително увеличава бюджетния дефицит и дълга на държавата196. 

• Във Великобритания днес наемните работници (всички, които получават запла-
та за вложения труд) получават около 100 милиарда британски лири по-малко 
отколкото през 70-те години. В САЩ тази сума стига 500 милиарда британски 
лири. Големите печеливши през изминалите 40 години са големият бизнес и 
най-богатият 1% от обществото. При това прогнозите са за продължаване на то-
зи процес през следващите години при сегашната икономическа политика197. 
Девето. Маркс заявява, че отделните епохи се отличават една от друга не толко-

ва по това какво се произвежда, а по това как се произвежда – с какви оръдия на труда 
и технологии. Защото оръдията и технологиите предполагат съответна съвкупност от 
човешки отношения за разработката и използването им. Според Маркс те предполагат 
и различни отношения на собственост и в този смисъл имат водеща роля. В историята 
на капитализма те са предпоставка за промени в органичната структура на капитала и 
съотношението между отделните фактори на производството. Същевременно безспор-
но е, че обществото е много по-сложна система и не можем да сведем каузалните про-
цеси до технологически детерминизъм, т.е. до обяснението на всичко чрез промените в 
технологиите, макар че основните теории за развитието на капитализма и основните 
класификации на етапите му, ги свързват с доминирането на различни технологии – 
индустриален, постиндустриален, информационен, основан на знанията и пр. Наред с 
тези фактори обаче съществена е ролята на редица други фактори, които не са директ-
но обусловени от характера на технологиите – характера на културата, политическата 
система, институциите и т.н. Факт е например, че част от идеологемите на българския 
преход беше твърдението как светът се движи към „демокрация”, като под това реално 
се разбираше многопартийна представителна буржоазна демокрация, която се обявя-
ваше като най-висш стадии на развитието, „край на историята” и като най-добрата сре-
да за икономическо развитие. Последните години опровергаха тази идеологема поне в 
две отношения. (а) Китай, който съвсем не е западен тип либерална демокрация осъ-
ществи най-високите темпове на развитие за повече от три десетилетия, каквито не е 
демонстрирала нито една друга страна, докато редица от така наречените „демокра-
ции” в момента са в икономически колапс. (б) Либералната многопартийна демокрация 
не работи дори в САЩ и не кой да е, а най-големият й апологет, самият Франсис Фу-
куяма е принуден да направи извода, че така любимата му демокрация не работи, че в 
политиката имаме доминация на групови интереси и да призовава за нова идеология, 
чрез която да се преодолее това198. 

                                                           
196 Вж. HALF of Americans don't pay income tax despite crippling government debt, In: Daily Mail, 22nd Feb-
ruary 2012. 
197 Вж. Lansley, Stewart. Tackling Inequality: A New Role for the State, In: Open Democracy, 19th March 
2012, http://www.opendemocracy.net 
198 Вж. Fukuyama, F. The Future of History, Foreign Affairs, January/February, 2012 
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Десето. В рамките на световната капиталистическа система, в която имаме раз-
деление на страни от центъра, полупериферията и периферията, между които има аси-
метрични отношения на експлоатация, е сравнително трудно една страна да промени 
своето място в системата. Това обаче не е възможно както го показва примера на реди-
ца страни като се почне от Сингапур и стигне до Финландия. По принцип по-мащабни 
пренареждания, по-радикална смяна на позицията на една или друга държава или група 
държави, макар и като изключение, става главно при три типа ситуации: 

- в периоди на остри кризи на системата, когато на първо място поради полити-
чески фактори се извършва срив и съответната страна прави отстъпление от мястото, 
което е заемала преди това; такъв тип ситуации възникват при войни, революции, 
преврати, граждански размирици, а през последното десетилетие и в контекста на гло-
бализацията и свързаните с нея регионални и глобални финансови кризи; 

- в периоди на относителна затвореност на националните държави и висока сте-
пен на вътрешна защитеност, когато благодарение на успешна национална политика, 
културни предпоставки и геополитическо стечение на обстоятелствата, даващо въз-
можност да се печели от връзките с голяма икономическа и политическа сила в момен-
та, съответната държава би могла да постигне относителна промяна на мястото, което 
заема в световната система; такива обстоятелства се появяват преди всичко в преходни 
периоди на борба между различни хегемонни сили и много големи държави, както е 
например в периода на борбата между САЩ и СССР. Тогава страни като България ус-
пяват в периода между 60-те и 80-те години да ускорят развитие благодарение на спе-
циалните връзки и помощ от страна на СССР. Това става възможно за страни като Гър-
ция благодарение на обвързването им с Европейския съюз, за Турция, Тайван, Южна 
Корея, които стават стратегически съюзници на САЩ и получават политически отс-
тъпки и икономическа помощ, улесняващи икономическото им развитие. 

- при наличието на големи запаси от особено значими природни ресурси, както 
е с държавите от Персийския залив (ролята на фактора природни ресурси обаче в усло-
вията на новата технологична революция намалява). 

Липсата на подобни предпоставки и неадекватните стратегии, които акцентират 
буквално на копиране на модели и вестернизация, обикновено водят до неуспехи в 
процеса на модернизация и дори до връщане назад. В историята няма неизбежни неща, 
но безспорно е, че вероятността от успешно догонващо развитие се променя в различ-
ни периоди и за различни страни. Променят се и стратегиите, които могат да доприне-
сат за тази цел. Стратегии, успешни в един период или в определен регион при съот-
ветни геополитически и геоикономически условия са неуспешни в друг регион и при 
други условия. Популярна е тезата, по която например Владислав Иноземцев написа 
цяла книга, че догонваща модернизация е била възможна по време на втората индуст-
риална революция, а днес не е възможна. Надали в светлината на развитието на страни 
като Китай бихме могли да твърдим това. Неслучайно дори Иноземцев се отказа от та-
зи теза и днес пее дитирамби за развитието на Китай. Ето данните, които той дава в то-
ва отношение. В Китай бурният растеж продължава вече три десетилетия с невиждани 
в историята за толкова дълъг период темпове за такава голяма държава – средно расте-
жът на БВП годишно е 9,5%, а международната търговия – 18%. Ако през 1999 година 
БВП на Китай по пазарни цени е 21 пъти по-нисък от американския, в 2010 година вече 
разликата е вече само 2,5 пъти. Доходите на руския бюджет през 1999 година са едва 
1,3% от американците, но през 2010 година те са вече над 15%. Сред първите десет 
страни, които са най-големи износители в света само пет са от капиталистическия цен-
тър, а преди десет години извън капиталистическия център е имало само една страна. 
Валутните резерви на петте най-големи незападни държави достигат през 2011 година 
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5,8 трлн. долара, докато по това време дефицитът на бюджетите на САЩ и държавите 
в ЕС превишава 2,5 трлн. долара199. 

Единадесето. Стои въпросът дали, когато става дума за капитализма и за съв-
ременните капиталистически политически системи, можем да говорим за „лява” и 
„дясна” идеология. И дали можем да кажем, че така както няма лява медицинска наука 
и дясна медицинска наука, както няма лява и дясна математика, така не може да има 
лява и дясна наука за обществото и общественото развитие? Преди да дам аргументите 
си ще отбележа, че под идеология най-често се разбира съвкупност от възгледи, свър-
зани със съответни цели и обслужващи определени интереси. Тезата ми е, че не може 
да има социална наука, която да е деидеологизирана и обективна като математиката 
или медицината. 

• Независимо дали го желаем или не в традицията на политическите науки от 
Френската революция до наши дни има разделение на програмите и политиките 
на политическите партии на леви, свързани с по-бедните слоеве, експлоатира-
ните, онеправданите, насочени към по-голямо равенство, и десни, обслужващи 
интересите на по-богатите слоеве, капиталистите, свързани с по-голямо нера-
венство. Във всяка една страна политиките могат да бъдат разделени на тази ос-
нова, независимо от факта, че на различни етапи съдържанието на понятието 
„ляво” и „дясно” се променя. Има една характеристика, която обаче остава не-
изменна – във всяка страна левите предлагат политики в различните сфери на 
по-голямо неравенство от десните. 

• Вярно е, че няма лява и дясна математика, физика, медицина, инженерна наука 
и пр. Това надали обаче може да се каже за социалните науки. Те са полипара-
дигмални, в тях няма една единствена истинна теория. Същото се отнася и за 
икономическите теории. Съществуват множество икономически парадигми със 
съвсем различни познавателни и ценностни предпоставки. Между различните 
теоретични визии може да има радикални различия и това се вижда особено 
силно в съвременната икономическа теория, особено ако забележим буквално 
битките, които водят всекидневно големи икономисти например като Джозеф 
Стиглиц и Пол Кругман. Всяка социална наука предполага някакви ценности и 
в случаите, когато дава обяснения на един или друг проблем и свързаните с него 
политики, тя може да накърнява интересите на едни групи и да е в полза на ин-
тересите на други групи. Факт е например, че днес имаме две рязко различни 
предложения за излизане и на България, и на Европа от кризата – едното се 
опира на теорията за Кейнс за агрегатното потребление и предлага политики на 
стимулиране на потреблението, другата се опира на монетаристката традиция, 
идваща от Фридрих фон Хайек и ни предлага политики на финансови ограниче-
ния, намаляване на данъците и на разходите. Днес битката между тях е особено 
ожесточена. Не можем да наречем Хайек, Милтън Фрийдмън, Мизес неутрални 
икономисти. Те стоят зад неолиберални, прокапиталистически и десни иконо-
мически политики. 
Дванадесето. Що става дума за динамиката на капиталистическата икономика 

тя е неотделима от типологиите на капитализма, тъй като типологиите могат да се пра-
вят и се правят на основата на различни критерии, включително и на критерии, свърза-
ни с различните етапи на развитие на капитализма. Преходът от един етап към друг 
етап е свързан със съвкупност от фактори, сред които отдаваме особено голямо значе-
ние на промените в производителните сили – технологиите и оръдията на труда, пара-

                                                           
199 Вж. Иноземцев, В. Воссоздание индустриального мира, В: Россия в глобальной политике, 14 декабря 
2011, http://www.globalaffairs.ru/number/Vossozdanie-industrialnogo-mira-15397 
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лелно с промяната на работната сила, а от тук и останалата част от отношенията в све-
товната система. Сред множеството от фактори, определящи динамиката на капита-
лизма ще отбележа и такъв фактор като политическата битка за доминация в световна-
та система, при което през определен период имаме смяна на глобалния хегемон. На 
доиндустриалния стадий на развитие на капитализма до началото на първата индуст-
риална революция от втората половина на ХVІІІ век насам хегемонът, налагащ прави-
лата в световната система, е Холандия, а преди това ранният капитализъм започва с 
италианските градове-държави в Северна Италия. От средата на ХVІІІ век до 1815 го-
дина се води битка между Великобритания и Франция за позицията на световен хеге-
мон. Първата индустриална революция налага като световен хегемон Великобритания 
и тази нейна позиция се запазва до края на ХІХ век, когато тя бива изпреварена по БВП 
от САЩ и Германия. Битката за световна хегемония между тях минава през двете све-
товни войни през ХХ век, за да се стигне до световната хегемония на САЩ, имаща 
своята върхова фаза в 90-те години на ХХ век. Днес се извършва постепенно нова смя-
на на световния хегемон и се утвърждава многополярна световна политическа и ико-
номическа система, в която се водят непрекъснати битки за завоюване на по-силна по-
зиция – илюстрация за тези битки през последното десетилетие са не само нахлувания-
та в Ирак и Афганистан, но и така наречената „арабска пролет”, атаката по разбиването 
на Иран като регионална сила, започваща с подривните действия и свалянето на режи-
ма в Сирия, битката в България за и против ядрената енергетика и шистовия газ, както 
и множество различни посоки, в които са насочени действията на големите играчи в 
международната политика. Така през следващите десетилетия динамиката на световна-
та система ще се определя от възхода на нови глобални икономически играчи, от една 
страна, дефицити на природни ресурси и неочаквани възходи и рухвания на отделни 
икономики, от друга страна, демографски предимства и недъзи на различните региони, 
от трета страна. Глобалната капиталистическа система навлиза в един все по-
неравновесен, все по-хаотичен стадий, при който нерядко малки промени ще водят до 
значими резултати, които не могат да бъдат предвидени предварително. 
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ВТОРА ЧАСТ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ КАПИТАЛИЗЪМ? СРАВНИ-

ТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЧЕТИРИТЕ ГРУПИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЪРВИ 

„ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ”, ПЪРВИ „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ” КЛЪСТЕРИ 

И КЛЪСТЕРА „САЩ” 

 

1. Кои са основните типове (видове) капитализъм? 

 

1.1. Резултати от статистическата обработка на трите основни индикатора 
– основни типове капитализъм, получени чрез клъстеризацията. 

Периодът, за който открихме достатъчно дълги редове от статистически данни 
за един минимум от държави е от 1900 до 2005 години. Стъпката, която използваме е 
от 5 години. В резултат на комбинирането на наличните данни за трите индикатора се 
получава следното разпределение на държавите, за които имаме данни, по години200: 
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Фиг. 1. Брой държави, за които има данни и по трите индикатора, по години 
 

В резултат на клъстеризацията за всяка от 22-те фиксирани години се получиха 
от четири до десет клъстера. Във всеки клъстер има от една до 34 държави.201 

Установихме, че има ядра от държави, (или една държава – клъстер), които 
„протичат” последователно за по-продължителен, или сравнително по-кратък период 
от време през тези 22 фиксирани години.202 „Течейки” във времето, тези ядра „привли-
чат” други държави, или – обратно, някои държави „бягат” от техния клъстер. Иденти-

                                                           
200 През 2010 година основната ни задача беше набиране на статистическа информация по трите основни 
индикатора. Броят държави, за които събрахме данни от НСИ, интернет и командировка в Манхайм са 
отразени в долната част на графиката. През 2011 и 2012 години реализирахме още две командировки. 
Броят на държавите, за които набрахме допълнителна информация е отразен в горната част на графика-
та. 
201 Самата клъстеризация може да се види в Приложение 3. 
202 В началото опитахме анализ на клъстери, определени единствено на основата на дихотомията „либе-
рален” и „държавен” капитализъм. При този подход, обаче се установи, че няма исторически континуи-
тет на присъствието на държавите в двата клъстера. (Виж Приложение 4) Убедихме се, че този подход 
не е ползотворен. Затова използваме представения по-нататък подход, при който се проследява истори-
ческата приемственост на клъстерите, на основата на „пулсациите” около ядра държави. 
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фицирахме дванадесет такива „случая”. Считаме, че тези „случаи” са разгръщащи се 
във времето самобитни видове капитализъм. Това са дванадесет клъстера, които „пул-
сират” във времето. Условно обозначихме тези клъстери като: Първи „западноевро-
пейски” клъстер; Втори „западноевропейски” клъстер; Първи „латиноамерикански” 
клъстер; Втори „латиноамерикански” клъстер; Първи „източноевропейски” клъстер; 
Втори „източноевропейски клъстер”; „САЩ”; „Япония”; Първи „арабски” клъстер; 
Втори „арабски” клъстер; Първи клъстер на развиващите се страни; Втори клъстер на 
развиващите се страни.203 (Виж Таблица 1.) 

Обозначенията „първи” и „втори” са свързани с: а) по-ранно, или по-късно поя-
вяване във времето; б) по-голяма или по-малка продължителност. 

 
Таблица 1 
Клъстер 1900 1905 1910 1915 

Първи „западноевро-
пейски” клъстер 

2Л 
Аржентина, Гер-
мания, Дания, 
Канада 

2Л 
Аржентина, Гер-
мания, Дания 

2Л 
Аржентина, Гер-
мания, Дания, 
Канада, Франция 

2Л 
Аржентина, Да-
ния 

Втори „западноевро-
пейски” клъстер 

2Д 
Франция 

3Д 
Франция 

  

Първи „латиноамери-
кански” клъстер 

3Д 
Бразилия 

2Д 
Бразилия 

3Л 
Бразилия 

3Л 
Бразилия, Япо-
ния 

Втори „латиноамери-
кански” клъстер 

  1Д 
Чили 

1Д 
Чили 

Първи „източноевро-
пейски” клъстер 

    

Втори „източноевро-
пейски” клъстер 

    

„САЩ” 1Л 
САЩ 

1Л 
Австралия, САЩ 

1Л 
Австралия, САЩ 

1Л 
Австралия, САЩ 

„Япония” 1Д 
Япония 

1Д 
Япония 

2Д 
Япония 

 

Първи „арабски” клъс-
тер 

    

Втори „арабски” клъс-
тер 

    

Първи клъстер на раз-
виващите се страни 

    

Втори клъстер на раз-
виващите се страни 

    

 

                                                           
203 В тези условни наименования използваме кавички, за да укажем следното: 
- когато наименованието на клъстера е събирателно, като например Първи „западноевропейски” клъстер, 
кавичките показват, че в този клъстер влизат и държави извън обозначения географски регион. (В конк-
ретния пример това са най-често Австралия, Нова Зеландия и Канада.) 
- когато наименованието на клъстера се състои от името на една единствена държава, като например 
„САЩ”, кавичките показват, че тази държава е само ядрото на клъстера, а през годините в него се 
включват и други държави. (В конкретния пример заедно със САЩ често се появяват Австралия и 
Швейцария.) 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1920 1925 1930 1935 

Първи „западноевро-
пейски” клъстер 

2Л 
Аржентина, Да-
ния, Канада, 
Франция 

2Л 
Аржентина, Гер-
мания, Дания, 
Франция 

1Л 
Австралия, Ар-
жентина, Белгия, 
Германия, Дания, 
Канада, САЩ, 
Франция, Швей-
цария 

3Л 
Аржентина, Бел-
гия, Германия, 
Канада, Финлан-
дия, Франция 

Втори „западноевро-
пейски” клъстер 

    

Първи „латиноамери-
кански” клъстер 

3Л 
Бразилия, Япо-
ния 

2Л 
Бразилия, Бълга-
рия, Гватемала, 
Мексико, Хонду-
рас, Япония 

2Л 
Бразилия, Бълга-
рия, Гватемала, 
Куба, Мексико, 
Унгария, Фин-
ландия, Хонду-
рас, Япония 

2Л 
Бразилия, Бълга-
рия, Гватемала, 
Мексико, Хонду-
рас 

Втори „латиноамери-
кански” клъстер 

1Д 
Чили 

1Д 
Чили 

2Д 
Чили 

 

Първи „източноевро-
пейски” клъстер 

  1Д 
СССР 

 

Втори „източноевро-
пейски” клъстер 

   2Д 
Унгария 

„САЩ” 1Л 
Австралия, САЩ 

1Л 
Австралия, САЩ 

 1Л 
Австралия, Да-
ния, САЩ, 
Швейцария 

„Япония”    1Д 
Япония 

Първи „арабски” клъс-
тер 

    

Втори „арабски” клъс-
тер 

    

Първи клъстер на раз-
виващите се страни 

    

Втори клъстер на раз-
виващите се страни 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1940 1945 1950 

Първи „западноевро-
пейски” клъстер 

2Л 
Австралия, Дания, 
Канада, САЩ, 
Швейцария 

2Л 
Австралия, Швейца-
рия 

2Л 
Австралия, Венецуела, Дания, 
Канада, Нова Зеландия, САЩ, 
Швейцария 

Втори „западноевро-
пейски” клъстер 

  3Л 
Австрия, Аржентина, Белгия, 
Германия, Финландия, Фран-
ция, Чили 

Първи „латиноамери-
кански” клъстер 

3Л 
Бразилия, България, 
Еквадор, Куба, 
Мексико, Хондурас 

1Л 
Аржентина, Брази-
лия, Гватемала, Да-
ния, Еквадор, Ко-
лумбия, Куба, Мек-
сико, Перу, Хонду-
рас, Чили 

1Л 
Боливия, Бразилия, Гватемала, 
Еквадор, Колумбия, Коста 
Рика, Куба, Мексико, Панама, 
Перу, Пуерто Рико, Хондурас 

Втори „латиноамери-
кански” клъстер 

1Л 
Аржентина, Гвате-
мала, Финландия, 
Чили 

  

Първи „източноевро-
пейски” клъстер 

1Д 
СССР 

 1Д 
СССР 

Втори „източноевро-
пейски” клъстер 

 1Д 
България 

2Д 
Доминиканска република, 
Полша 

„САЩ”  3Л 
Канада, САЩ, Фин-
ландия 

 

„Япония” 2Д 
Унгария, Япония 

 3Д 
Япония 

Първи „арабски” клъс-
тер 

   

Втори „арабски” клъстер    

Първи клъстер на разви-
ващите се страни 

   

Втори клъстер на разви-
ващите се страни 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1955 1960 

Първи „западноевро-
пейски” клъстер 

4Л 
Австралия, Венецуела, Дания, 
Канада, Нова Зеландия 

3Л 
Австралия, Австрия, Белгия, Великобри-
тания, Германия, Дания, Канада, Нова 
Зеландия, Норвегия, Финландия, Фран-
ция, Холандия, Швеция 

Втори „западноевро-
пейски” клъстер 

3Л 
Австрия, Аржентина, Белгия, 
Германия, Уругвай, Финландия, 
Франция, Чили 

 

Първи „латиноамерикан-
ски” клъстер 

1Л 
Боливия, Бразилия, Гватемала, 
Еквадор, Колумбия, Коста Рика, 
Мексико, Панама, Перу, Пуерто 
Рико, Салвадор, Хондурас, Япо-
ния 

1Л 
Аржентина, Боливия, Бразилия, Гватема-
ла, Гърция, Еквадор, Иран, Колумбия, 
Коста Рика, Мексико, Никарагуа, Пана-
ма, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто 
Рико, Салвадор, Турция, Уругвай, Хон-
дурас, Чили, Япония 

Втори „латиноамерикан-
ски” клъстер 

2Д 
Алжир, Доминиканска републи-
ка, Куба 

 

Първи „източноевро-
пейски” клъстер 

1Д 
България, Полша, СССР 

1Д 
България, Полша, Северна Корея, СССР, 
Чехословакия 

Втори „източноевро-
пейски” клъстер 

  

„САЩ” 2Л 
САЩ, Швейцария 

2Л 
САЩ, Швейцария 

„Япония”   

Първи „арабски” клъстер   

Втори „арабски” клъстер   

Първи клъстер на разви-
ващите се страни 

  

Втори клъстер на разви-
ващите се страни 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1965 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

3Л 
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Венецуела, Германия, 
Дания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Финландия, Франция, 
Холандия, Швеция 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

 

Първи „латиноамерикански” 
клъстер 

1Л 
Аржентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканска ре-
публика, Еквадор, Иран, Испания, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Ни-
карагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, Салвадор, 
Турция, Уругвай, Хондурас, Чили 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

1Д 
България, Куба, Полша, Северна Корея, СССР, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

 

„САЩ” 2Л 
САЩ, Швейцария 

„Япония” 4Л 
Япония 

Първи „арабски” клъстер  

Втори „арабски” клъстер  

Първи клъстер на развиващи-
те се страни 

 

Втори клъстер на развиващи-
те се страни 

2Д 
Етиопия 

 

Клъстер 1970 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

3Л 
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Венецуела, Германия, 
Дания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Финландия, Франция, 
Холандия, Швеция, Япония 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

 

Първи „латиноамерикански” 
клъстер 

2Л 
Аржентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканска ре-
публика, Еквадор, Ирландия, Испания, Колумбия, Коста Рика, Мексико, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, Салва-
дор, Турция, Уругвай, Хондурас, Чили 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

2Д 
Полша, СССР, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

1Д 
България 

„САЩ” 1Л 
САЩ, Швейцария 

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 4Д 
Иран, Сирия 

Втори „арабски” клъстер  

Първи клъстер на развиващи-
те се страни 

3Д 
Алжир, Етиопия, Индия, Ирак 

Втори клъстер на развиващи-
те се страни 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1975 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

3Л 
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Венецуела, Германия, Да-
ния, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия, 
Франция, Холандия, Швеция, Япония 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

1Л 
Швейцария 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

2Л 
Аржентина, Бирма, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканс-
ка република, Еквадор, Ирландия, Испания, Колумбия, Коста Рика, Мек-
сико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, 
Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

2Д 
Полша, СССР, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

1Д 
България 

„САЩ”  

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 5Д 
Иран, Оман, Сирия 

Втори „арабски” клъстер 3Д 
Кувейт 

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

4Д 
Алжир, Гана, Египет, Етиопия, Заир, Индия, Ирак, Кения, Китай, Тунис, 
Чили 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

 

 

Клъстер 1980 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

2Л 
Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, 
Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия, Франция, Холандия, 
Швейцария, Швеция, Япония 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

1Л 
Аржентина, Бирма, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Гърция, 
Доминиканска република, Египет, Еквадор, Заир, Испания, Йемен, Ки-
тай, Колумбия, Коста Рика, Мадагаскар, Мексико, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, Салвадор, Уругвай, Хонду-
рас, Чили, ЮАР 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

2Д 
Полша, СССР, Унгария, Чехословакия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

1Д 
България 

„САЩ”  

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 6Д 
Алжир, Кения, Оман, Тунис 

Втори „арабски” клъстер  

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

5Д 
Гана, Индия, Сомалия, Судан 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

4Д 
Етиопия, Ирак, Йордания, Конго 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1985 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

2Л 
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, 
Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия, Франция, Холан-
дия, Швейцария, Швеция, Япония 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

1Л 
Аржентина, Бирма, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Домини-
канска република, Еквадор, Заир, Зимбабве, Иран, Испания, Камерун, 
Китай, Колумбия, Коста Рика, Мавриций, Мадагаскар, Малави, Мароко, 
Мексико, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Салвадор, Тайланд, Тур-
ция, Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, ЮАР, Южна Корея 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

2Д 
СССР 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

1Д 
България 

„САЩ”  

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 6Д 
Алжир, Египет, Йордания, Конго, Либия, Никарагуа, Полша, Тунис 

Втори „арабски” клъстер 8Д 
Гърция, Кувейт, Оман 

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

5Д 
Индия, Йемен, Кения, Танзания 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

4Д 
Етиопия 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 1990 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

2Л 
Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирлан-
дия, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Саудитска арабия, САЩ, 
Финландия, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция, Япония 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

6Д 
Гърция 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

1Л 
Аржентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Венецуела, Гватемала, Домини-
канска република, Еквадор, Заир, Зимбабве, Иран, Камерун, Китай, Ко-
лумбия, Коста Рика, Мавриций, Мадагаскар, Малави, Мароко, Мексико, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Салвадор, Сирия, Тайланд, Турция, 
Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, Шри Ланка, ЮАР 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

1Д 
Полша, Русия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

2Д 
Чехословакия 

„САЩ”  

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 5Д 
Алжир, Йемен, Йордания 

Втори „арабски” клъстер 7Д 
Кувейт, Оман 

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

4Д 
Бирма, Виетнам, Египет, Индия, Кения, Танзания 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

3Д 
Етиопия 

 

Клъстер 1995 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

2Л 
Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Израел, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Канада, Мавриций, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Порту-
галия, САЩ, Финландия, Холандия, Швейцария 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

4Д 
Швеция 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

5Д 
Алжир, България, Кения, Русия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

 

„САЩ”  

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 2Д 
Египет, Тунис 

Втори „арабски” клъстер  

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

3Д 
Бирма, Индия 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

1Д 
Етиопия 
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Таблица 1. (продължение) 
Клъстер 2000 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

2Л 
Австралия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Нова 
Зеландия, САЩ, Холандия, Швейцария, Швеция 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

8Д 
Австрия, Израел, Португалия 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

6Д 
Чехия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

3Д 
България 

„САЩ”  

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер 4Д 
Алжир 

Втори „арабски” клъстер  

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

1Д 
Индия 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

7Д 
Египет, Етиопия, Иран, Йордания, Кения, Нигерия, Полша, Русия, Си-
рия, Унгария, ЮАР 

 

Клъстер 2005 

Първи „западноевропейски” 
клъстер 

 

Втори „западноевропейски” 
клъстер 

 

Първи „латиноамериканс-
ки” клъстер 

 

Втори „латиноамерикански” 
клъстер 

 

Първи „източноевропейски” 
клъстер 

3Д 
Алжир, България, Виетнам, Йордания, Мароко, Монголия, Русия, Унга-
рия, Чехия 

Втори „източноевропейски” 
клъстер 

 

„САЩ” 1Л 
САЩ 

„Япония”  

Първи „арабски” клъстер  

Втори „арабски” клъстер  

Първи клъстер на развива-
щите се страни 

1Д 
Индия 

Втори клъстер на развива-
щите се страни 

2Д 
Етиопия 
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На таблицата ясно се виждат дванадесетте клъстера, всеки от които е самостоя-
телен, самобитен вид капитализъм.  

В Таблица 1 за всеки клъстер, за всяка от фиксираните години, сме дали и обоз-
начение с една буква – Л или Д, и една цифра. Буквата Л означава, че капитализма в 
дадения клъстер, тоест в дадената група страни е либерален. Става дума за икономи-

ческа политика и практика (реалност), а не за политически режим. Буквата Д означава 
държавен капитализъм, тоест максимализация на участие на държавата в икономи-
ческия живот. Цифрата показва степента, в която съответният клъстер е „либерален 
капитализъм” или „държавен капитализъм”. Колкото цифрата е по-ниска, толкова в по-
висока степен капитализмът е либерален или държавен. 

Изрично искаме да подчертаем, че предложените от нас названия – Първи „за-
падноевропейски” клъстер; Втори „западноевропейски” клъстер; Първи „латиноамери-
кански” клъстер; Втори „латиноамерикански” клъстер; Първи „източноевропейски” 
клъстер; Втори „източноевропейски клъстер”; „САЩ”; „Япония”; Първи „арабски” 
клъстер и т.н., са само първа крачка в определяне на вида капитализъм на всеки клъс-
тер. На този етап названието на клъстерите е, така да се каже, „географско”. Впослед-
ствие, ще се опитаме за всеки клъстер – либерален или държавен, да намерим подхо-
дящо название на неговия вид капитализъм. Това може да стане след като се изследват 
характерните му черти. На този етап сме готови да предложим название на вида капи-
тализъм единствено за Първи „източноевропейски” клъстер. Предлагаме да го опреде-
лим като „Съветски държавен капитализъм”. Основанията ни са: 

- Този клъстер възниква, в резултат на Октомврийската революция в Русия и ус-
тановяването на съветска власт. В продължение на две десетилетия – от 1930 до 1950 
година той се състои от една държава, която се определя като „съветска” – Съюз на съ-

ветските социалистически републики. 
- Страните, които впоследствие се „вливат” в този клъстер са от сферата на вли-

яние на СССР след Втората световна война. Възникналият в тях начин на производство 
в голяма степен се дължи на влиянието на съветската власт върху техните политически 
елити. 

- Понякога, в по-раншни наши публикации, сме използвали определението со-

циалистически държавен капитализъм. Основанието ни е било, че именно като „соци-
алистически” в официалната идеология се определя видът държавен капитализъм в 
СССР и другите страни от „социалистическия” лагер. Сега считаме това определение 
за неправилно. Първо, защото не сме длъжни да се придържаме към официалните иде-
ологеми. Второ, защото „социализъм” и „капитализъм” са алтернативни характеристи-
ки – и в науката, и в масовото съзнание. Едното не може да служи като определение на 
другото. Трето, защото начинът на производство в СССР и другите страни от неговия 
лагер не е посткапиталистически, а с термина „социализъм” Маркс нарича посткапи-
талистическия начин на производство. Така че защо да „изневеряваме” на марксовата 
методология? 

 
1.2. Анализ на резултатите от клъстеризацията 

Най-напред, трябва да отбележим следните „явления”, които се забелязват при 
клъстеризацията: 

а) Има клъстери с много голяма продължителност и устойчивост във времето. 
В голяма степен това се определя от наличността на статистически данни. Най-
устойчив и продължителен във времето е Първи „западноевропейски” клъстер. И това 
е естествено. Защото капиталистическият начин на производство се е развил най-
напред в Западна Европа. Съответно именно там най-рано и успешно се събира статис-
тическа информация. 
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Друг подобен със своята продължителност и устойчивост във времето е Първи 
„латиноамерикански” клъстер. През първото десетилетие на ХХ век той се състои само 
от една страна – Бразилия. Но след това „набъбва” и до 1990 година включително, е 
най-многобройния клъстер – включва най-много страни. След 1990 година обаче ситу-
ацията става твърде сложна. Дали поради „нежните” революции в Европа, или поради 
политиката на „неолиберализъм” в много латиноамерикански държави, или поради ня-
кои други причини, става силна „мешавица” в съдържанието на клъстерите. Има осно-
вание един от тях да се счита за същия клъстер в периода 1995-2005 година. Но влиза-
щите в него държави са много различни от тези в 1990 година. Например през 1995 го-
дина това са – Еквадор, Зимбабве, Иран, Йордания, Китай, Коста Рика, Мароко, Перу, 
Полша, Сирия, Тайланд, Филипини, Чили, Шри Ланка, ЮАР. Ето защо на този етап се 
въздържаме да твърдим с определеност, че именно това е Първи „латиноамерикански” 
клъстер. Но дори и изключвайки периода 1995-2005 година, със сигурност можем да 
определим Първи „латиноамерикански” клъстер като един от клъстерите с най-голяма 
продължителност и устойчивост във времето. 

б) Има държави, които за относително продължителен период са самостоятелен 
клъстер. Такава държава-клъстер е например, Япония. Японският самобитен вид капи-
тализъм може да се проследи от 1900 година. До 1965 година този вид капитализъм по-
често се състои само от Япония. Изключение е 1940 година, когато в него влиза и Ун-
гария. Когато този клъстер се „влива” в друг клъстер в този период, то този „по-
мощен” клъстер е Първи „латиноамерикански” клъстер. От 1970 година Япония не е 
отделен клъстер, а най-често е част от Първи „западноевропейски” клъстер. 

Като самобитен вид капитализъм можем да определим и клъстера-държава 
„САЩ”. През първата половина на ХХ век Съединените американски щати са клъстер 
най-често заедно с Австралия. През втората половина на ХХ век са клъстер най-често 
заедно с Швейцария. Има два случая, когато САЩ сами по себе си са клъстер – 1900 и 
2005 години. От 1975 година те вече неизменно принадлежат към Първи „западноев-
ропейски” клъстер. Това е много интересно явление – двете най-развити в последните 
на ХХ век десетилетия държави – САЩ и Япония, и Първи „западноевропейски” клъс-
тер уеднаквяват начина си на производство и стават един вид капитализъм. 

България също за един сравнително продължителен период – 15 години, е дър-
жава-клъстер – от 1970 до 1985 година. Тогава тя самостоятелно представлява Втори 
„източноевропейски” клъстер. Преди това – през 1945 година пак е била държава-
клъстер (Втори „източноевропейски” клъстер). Подобен случай е и Етиопия. Можем ли 
да определим икономическото развитие на тези две държави, като самобитен вид капи-
тализъм? За България – със сигурност – не можем. Но за Етиопия си заслужава да се 
помисли. Защото от девет фиксирани точки с данни, в пет от тях тя е самостоятелен 
представител на Втори клъстер на развиващите се страни. 

в) Има три вида, или може да се каже нива на „пулсации”, тоест на „прескача-
не” на държави и на клъстери. 

- Първото, най-ниското ниво е, когато държава „прескача” от един клъстер в 
друг клъстер.204 Например Австралия от 1905 до 1925 година е в клъстера „САЩ”. 
През 1930 година тя „прескача” в Първи „западноевропейски” клъстер. 

- Следващото ниво е, когато един клъстер се движи и променя разположението 
си в пространството на либералния и държавния капитализъм, но без да губи характера 

                                                           
204 Може би в случая е по-точно да се говори за акт на „вливане” или „излизане” от клъстера, защото не 
винаги едното е задължително свързано с другото. Допълнителен аргумент за подобен тип разглеждане 
е, че подобно явление има и при клъстерите – един клъстер може да „изчезне”, без да се е „влял” в друг 
клъстер. Такива клъстери „угасват” във времето, просто защото по едни или други причини обективно 

се разпадат – държавите от „ядрото” от един момент се развиват по различен начин. 
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си като либерален или държавен капитализъм. Например степента на либерализъм на 
Първи „западноевропейски клъстер от началото на ХХ век до 1950 година е 2Л (с изк-
лючение на 1930 и 1935 година).205 Обаче през 1955 година степента на либерализъм 
при него съществено се намалява – става 4Л, а след това 3Л. Чак през 1980 година ли-
берализмът му се засилва и става отново 2Л. 

- Подобно „прескачане” – в рамките на либералния или държавния капитализъм, 
има и когато една държава-клъстер, променяйки начина си на производство, се „влива” 
в друг клъстер, като това е съпътствано с промяна на степента на либерализъм, или на 
държавен капитализъм.206 Например клъстерът „САЩ” през 1970 година е самостояте-
лен клъстер с най-висока степен на либерализъм – 1Л. Промените в начина на произ-
водство в следващите пет години водят до това, че през 1975 година той се „влива” в 
Първи „западноевропейски” клъстер, чиято степен на либерализъм е значително по-
малка – 3Л. (Виж Фигура 2.) 

 

 
Фигура 2. Динамика на степента на либерализъм и държавен капитализъм на Първи 

„западноевропейски” клъстер, Първи „източноевропейски” клъстер и клъстера „САЩ”. 
 
- Третото ниво на „прескачане” е, когато един клъстер променя характера си и 

се „движи” от единия към другия край на клъстерното пространството – тоест от либе-
рален се превръща в държавен капитализъм, или обратното. Например икономиката на 
клъстера „Япония” през първата половина на ХХ век се развива като държавен капита-
лизъм. От 1960 година, неговата икономика в качеството му на самостоятелен клъстер, 
или на клъстер „влял” се в друг клъстер, вече се развива като либерален капитализъм. 

г) В разгръщащите се във времето 22 точки на клъстеризация има няколко точ-
ки, през които начинът на производство се променя съществено в глобален мащаб. Съ-
ответно съществено се променят и видовете икономики и влизащите в състава на клъс-
терите държави. Изследването на тези точки и промените във видовете капитализъм, е 
отделен въпрос, който заслужава специално внимание. Тук искаме да обърнем внима-
ние единствено на това, че такава точка е 1990 година. Вече казахме, че по редица при-
чини – например „нежните” революции в „социалистическите” страни, влиянието на 
„неолибералните” икономически политики207 и пр., след 1990 година настъпват сери-
озни промени в състава на клъстерите. „Мешавицата” е толкова голяма, че на този етап 

                                                           
205 Ако направим съпоставка например със степента на либерализъм на клъстера „САЩ”, можем да ка-
жем, че видът капитализъм при Първи „западноевропейски” клъстер е една степен по-малко либерален, 
отколкото на клъстера „САЩ” в същия период, при който той е 1Л. 
206 Впрочем държавата-клъстер затова и се „влива” в друг клъстер – защото в предходния период степен-
та на либерализъм или държавен капитализъм при нея вече се е променила. 
207 Поставяме кавички на „неолиберални”, защото имаме съмнения в официалната догма, че тези поли-
тики са „неолиберални”. 
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ние много предпазливо идентифицираме клъстерите. За нас, идентифицирането на 
клъстерите от 1995 година нататък, е предизвикателство за бъдеща сериозна работа. 

д) Какво може да се каже относно „предпочитанията” на клъстерите към либе-
ралния и държавния капитализъм? 

- Капиталистическите икономики на три клъстера през почти целия ХХ век се 
развиват като либерални икономики. Това са клъстерите Първи „западноевропейски”, 
Първи „латиноамерикански” клъстери и клъстера „САЩ”.208 Когато има наличие на 
Втори „западноевропейски” клъстер, той също почти винаги се развиват като либера-
лен капитализъм.209 Подобно е и положението с Втори „латиноамерикански” клъстер, 
при който афинитетът към либерален капитализъм също е прекъсван, понякога про-
дължително от периоди на държавен капитализъм. Такъв е, например периода 1910-
1930 година, когато Втори „латиноамерикански” клъстер в състав – Чили се развива 
като държавен капитализъм. 

- През първата половина на ХХ век клъстерите, икономиките на които се разви-
ват като държавен капитализъм, като брой са равностойни на тези клъстери, икономи-
ките на които се развиват като либерален капитализъм.210 Подобно е положението и 
през втората половина на ХХ век. Но през втората половина на века има редица особе-
ности. Например тази, че след 1970 година постепенно броят на клъстерите, икономи-
ките на които се развиват като държавен капитализъм, започва да преобладава над 
броя на тези, икономиките на които се развиват като либерален капитализъм. Има поне 
още две интересни особености. Първо, през този период появяващите се нови клъстери 
са винаги държавен капитализъм. Такъв е капитализмът на появилия се през 1970 го-
дина Първи „арабски” клъстер в състав – Иран и Сирия, и Първи клъстер на развива-
щите се страни в състав – Алжир, Етиопия, Индия, Ирак. Такъв е капитализмът на поя-
вилия се през 1975 година Втори „арабски” клъстер в състав – Кувейт. Такъв е капита-
лизмът на появилия се през 1980 година Втори клъстер на развиващите се страни в 
състав – Етиопия, Ирак, Йордания, Конго. Втора особеност е, че в този период – след 
1970 година, икономиките на дори развити европейски страни, като например Швеция 
(1995 година) и Гърция (1990 година), явявайки се в качеството си на Втори „западно-
европейски” клъстер, имат характера на държавен капитализъм. 

Таблицата позволява още много анализи. Ще спрем дотук. 
В обобщение на досегашния анализ – какво можем да констатираме относно 

нашите три работни хипотези, изложени в началото на изследването? Според нас, 
клъстеризацията показва следното: 

- Основната ни работна хипотеза, че обработката на статистическата информа-
ция по трите показателя, ще покаже групирания (клъстери) от държави, се потвърди 

напълно; 

- Втората ни хипотеза, че клъстери най-вероятно ще бъдат групирани в ядра, 
които ще принадлежат към един от двата типа капитализъм – либерален или държавен 
също се потвърди;211 

                                                           
208 Изключение е началото на века, когато през 1900 и 1905 години Първи „латиноамерикански” клъстер 
в състав – Бразилия, се развива като държавен капитализм. 
209 Изключение е отново началото на века, когато през 1900 и 1905 години Втори „западноевропейски” 
клъстер в състав – Франция, се развива като държавен капитализъм. Второто и третото изключения са 
1990 година, когато в състав – Гърция, и 1995 година в състав Швеция, икономиките на този клъстер 
отново са държавен капитализъм. 
210 Дори има случаи, когато са значително повече на брой. Например през началната година – 1900, от 
шест клъстера четири са държавен капитализъм. 
211 Виж Приложение 5. 
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- Напълно се потвърди и третата ни хипотеза – че някои от държавите, които 
имат по-дълго историческо развитие, ще местят позициите си в клъстерите, в ядрата 
клъстери, и в двата типа капитализъм – например Бразилия. 

 
2. Резултати от сравнителния анализ на динамиката на четирите групи по-

казатели на клъстерите – а) Първи „западноевропейски” клъстер; б) Първи „из-
точноевропейски” клъстер; в) клъстер „САЩ”. 

След като направихме клъстеризацията по трите показателя, събрахме статисти-
ческа информация по още 20 показателя, групирани в четири раздела: икономически 
показатели; социални показатели; демографски показатели и инфраструктурни показа-
тели. Заедно с трите основни икономически индикатора, показателите стават 23 – девет 
икономически, три социални (в сферата на образованието), шест демографски и пет – 
инфраструктурни.212 Основният ни източник на първични данни е книгата на B. R. 
Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-2005” в три тома съответно за Европа, 
Северна и Южна Америка и Африка, Азия и Океания. Индикаторите, използвани от 
нас, са резултат на преизчисление, най-вече на глава от населението или на 1000 човека 
(респ. на 1 000 000 човека) от населението. 
Насочихме се към тези 20 индикатори, защото именно по тях има сравнително дълги 
статистически редове. Нямаме претенция, че това са най-добрите и подходящи индика-
тори. Но тях открихме с наличните си човешки и финансови ресурси. Обединили сме в 
четири групи близките по същността си показатели. И за това групиране нямаме пре-
тенция, че е най-доброто. Приемаме и други предложения за групиране на индикатори-
те. 

В Приложение 7 сме дали динамиката по четирите групи показатели за дванаде-
сетте клъстера, а в Приложение 8 сме показали средните стойности на всички 23 инди-
катора за всички клъстери. Във Фигури от 3 до 26 (без Фигура 15) даваме динамиката 
на показателите само на три клъстера – Първи „западноевропейски” клъстер, Първи 
„източноевропейски” клъстер и клъстера „САЩ”. 

Решението да изберем тези именно три клъстера, за да постигнем поставената 
задача – сравнителен анализ на един типичен либерален и един типичен държавен ка-
питализъм, се дължи на това че: 

а) Първите два клъстера са най-ярките представители на либералния и на дър-
жавния капитализъм; 

б) Те са най-ранните клъстери от двата вида; 
в) Те имат най-дълга продължителност и континуитет във времето, от всички 

останали от съответния вид; 
г) Клъстерът „САЩ” е един от трите особени случая (другите два са Япония и 

България) на една държава – клъстер. 
Анализът ще направим по четирите групи индикатори: 
 
2.1. Икономически показатели 

Деветте икономически показателя са: Брутен вътрешен продукт на глава от 
населението, Годишен темп на прираста на БВП (в %), Дял на БВП разпределян от 
държавата (в %), Дял на държавния сектор в националната икономика, Безработица (в 
% от цялото население), Безработица (в % от работната сила), Индустриални (трудови) 
спорове (на 1 000 000 човека от населението), Въвлечени работници в индустриални 
(трудови) спорове (на 1000 човека от населението), Загубени дни поради индустриални 
(трудови) спорове (на 1000 човека от населението). 

                                                           
212 Първичните данни за всяка държава по години са представени в Приложение 6. 
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2.1.1. Брутен вътрешен продукт на глава от населението 

Източник на информация за този индикатор са данните на Ангъс Мадисън 
(http://www.ggdc.net/MADDISO№/oriindex.htm), който дава БВП на глава от население-
то в условна валута, наречена Гери-Хамис долари (Geary-Khamis dollars), което прави 
данните за всички държави сравними помежду им. 

БВП на глава от населението
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Фигура 3. Динамика на брутния вътрешен продукт на глава от населението 
 

Какво показва сравнителния анализ на динамиката на Брутния вътрешен про-
дукт на глава от населението на трите клъстера? 

а) Растежът на Брутния вътрешен продукт на глава от населението на Първи 
„западноевропейски” клъстер и клъстера „САЩ” е устойчив. Прекъсването на графи-
ката на растежа на Брутния вътрешен продукт на глава от населението на клъстера 
„САЩ”, в определени периоди, както вече отбелязахме, се дължи на това, че в тези пе-
риоди този клъстер е „всмукан” от Първи „западноевропейски” клъстер. От графиката 
е видно, обаче, че за тези периоди растежът на БВП на „САЩ” е приблизително една-
къв, дори превишава растежа на БВП на Първи „западноевропейски” клъстер. Единст-
вено в периода около и по време на голямата икономическа криза 1929-1934 година 
при Първи „западноевропейски” клъстер, и при клъстера „САЩ” има нарушаване на 
устойчивия растеж на БВП на глава от населението. 

б) От 1930 до 1975 година растежът на Брутния вътрешен продукт на глава от 
населението на Първи „източноевропейски” клъстер е идентичен с този на Първи „за-
падноевропейски” клъстер през първата половина на ХХ век. След това, обаче – до 
1990 година растежът на БВП на глава от населението на Първи „източноевропейски” 
клъстер е практически нулев. След 1990 година съставът на този клъстер се променя 
твърде динамично. Едва през 2005 година той отново се „възстановява” в сравнително 
„широк” състав – Алжир, България, Виетнам, Йордания, Мароко, Монголия, Русия, 
Унгария, Чехия. Но характера на капитализма на този клъстер вече е съществено про-
менен – той все още е държавен капитализъм – 3Д, но далеч не в степента на предход-
ния период. Нашето изследване потвърждава добре известния факт, че държавният ка-
питализъм не успя да се приспособи към извършващата се научно-техническа револю-
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ция. В началото на следващия – XXI век, разривът в БВП на глава от населението меж-
ду държавния и либералния е колосален – БВП на глава от населението на Първи „за-
падноевропейски” клъстер е над два пъти по-висок от този на Първи „източноевро-
пейски” клъстер, а на клъстера „САЩ” – над пет пъти. 
 

2.1.2. Годишен темп на прираста на БВП (в %) 

Данните по този индикатор са резултат от наши изчисления отново на базата на 
първичните данни от Ангъс Мадисън. 

Годишен темп на прираст на БВП (в %)
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Фигура 4. Динамика на годишния темп на прираст на БВП 
 
Какво показва сравнителният анализ на Годишен темп на прираста на БВП (в %) 

на трите клъстера? 
а) В началото и в края на ХХ век темпът на прираст на БВП на Първи „западно-

европейски” клъстер е почти еднакъв – 4,4% през 1900 година и 4,2% през 2000 година. 
Но той се отличава с големи колебания. Най-ниската му стойност (-3,2%) е през 1915, 
следвана от 1930 година (-2,9%). Втората година е „дъно” на голямата икономическа 
криза 1929-1933 година. От 1930 до 1945 година (края на Втората световна война), ко-
гато има най-висока стойност (11,9%) темповете на прираста на БВП постоянно се уве-
личават (с изключение на периода 1935-1940 година). Увеличаването на темповете на 
растеж в периода 1930-1935 се дължи на това, че след „дъното” на кризата, стойности-
те му са много ниски и затова и сравнително малки инвестиции увеличават неговите 
стойности. През войната темповете на прираст са изключително високи. Причината е, 
че в този период в него в него влизат държави, които или не участват във войната, нап-
ример Швейцария, или са държави, на територията на които не се водят военни дейст-
вия, и съответно войната играе само положителна роля за тяхната икономика, без раз-
рушителните си последици. Темпът на прираст на БВП достига максимумът си през 
1945 година. Тогава той се състои само от Швейцария и Австралия. Темпът на прираст 
на Швейцавия през тази година е изключително висок – 28,7%. Той компенсира отри-
цателния прираст на Австралия: -5,0%, и затова се стига този „връх”. 

По време на Втората световна война може да се каже, че клъстерът „САЩ” 
„всмуква” Първи „западноевропейски” клъстер, тъй като повечето от страните, които 
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обикновено принадлежат към този клъстер са окупирани от Германия и техният начин 
на производство е съществено променен. Те „изпадат” от Първи “западноевропейски” 
клъстер и неговата икономическа динамика се определя от САЩ. 

б) Темповете на растеж на клъстерът „САЩ” са с по-малки амплитуди от тези 
на Първи „западноевропейски” клъстер. Не че амплитуди липсват. Има и периоди, ко-
гато темповете на растеж рязко спадат – например по време на голямата икономическа 
криза, или са отрицателни – например в последната година на Втората световна война 
– през 1945 година, темпът на прираст е -4,3%. Този спад може да изглежда странен. 
Но е характерен за почти всички страни участвали във войната. Изглежда последната 
година е била пределна като натоварване на икономиките и хората за всички воващи 
страни. След това темповете на прираст на клъстера САЩ започват да се увеличават, 
но не достигат равнищата на темповете на Първи „западноевропейски” клъстер. В пе-
риода 1950-1970 година има понижение на темповете, което е идентично на понижени-
ето на Първи „западноевропейски” клъстер. В периода 1975-2000 година САЩ при-
надлежи към Първи „западноевропейски” клъстер. През 2005 година, когато отново се 
отделя като самостоятелен клъстер, темпът на растеж е сходен с този на Първи „запад-
ноевропейски” клъстер. 

в) В периода 1930-1950 година Първи „източноевропейски” клъстер се състои 
само от СССР. Тъй като в този период има данни само за три години, трудно могат да 
се направят изводи за темповете на растеж. Възможно е при СССР също да има „чуп-
ка” в темповете на растеж, подобна на „чупката” на Първи „западноевропейски” клъс-
тер в периода 1925-1935 година. През 1950 година клъстерът има максимално високи 
темпове на растеж – 9,6%. От тогава започва постепенно намаляване на темповете на 
растеж. „Стръмнината” на спада е приблизително еднаква с тази на Първи „западноев-
ропейски” клъстер и на клъстера „САЩ”. Но спадът е значително по-дълъг – от 1950 
до 1990 година. Освен това, през 1990 година темпът на прираст на БВП на Първи „из-
точноевропейски” клъстер е отрицателен (-6,0%), докато Първи „западноевропейски” 
клъстер, макар и нисък, но все пак е положителен. През 2005 година, когато клъстерът 
е в състав Алжир, България, Виетнам, Йордания, Мароко, Монголия, Русия, Унгария, 
Чехия, темповете на растеж отново са високи – 5,3%. 
 

2.1.3. Дял на БВП, разпределян от държавата (в %) 
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Фигура 5. Динамика на дела на БВП, разпределян от държавата 
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Какво показва сравнителният анализ на динамиката на дела на БВП, разпреде-

лян от държавата? 
а) От началото на ХХ век до неговия край, делът на БВП, разпределян от дър-

жавата при Първи „западноевропейски” клъстер устойчиво се увеличава – около 9 пъти 
– от 3,6% през 1900 година на 32,5% през 1995 година. В периода 1995-2000 година 
стойността на този показател намалява. Дали това е случаен момент, или е начало на 
преобръщане на тренда на икономическата политика, ни предстои да видим. Според 
нас е по-скоро случаен момент, свързан с „модата” на неолиберализма. 

б) Динамиката на дела на БВП, разпределян от държавата при клъстера „САЩ” 
е много близка до тази на Първи „западноевропейски” клъстер. Разликите по този ин-
дикатор между двата клъстера през различните години варират между 0,5 и 13,7 пунк-
та. През целият ХХ век този показател за клъстера „САЩ” е по-нисък от този на Първи 
„западноевропейски” клъстер. Изключение е 1945 година. Причината е променената 
икономическа политика в САЩ поради неговото участие във Втората световна война. 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер има следната особеност. В периода 
1950-1960 година делът на БВП, разпределян от държавата се увеличава от 57,7% до 
60,9%. Причината е следната. Именно тогава в страните от сферата на влияние на 
СССР започва да се утвърждава подобен на съветския държавен капитализъм. През 
1955 година в клъстера освен СССР влизат още Полша и България, а през 1960 година 
освен тези три страни влизат още Северна Корея и Чехословакия. До „нежните” рево-
люции в „социалистическия” лагер стойностите на БВП, разпределян от държавата ос-
тават високи – между 55,9% и 67,6%. Спад има през 1970 година. Той се дължи, изг-
лежда на „коригиране” на икономическата политика след агресията в Чехословакия 
през 1968 година. След „нежните“ революции в края на ХХ век, и съответно при ко-
ренно различна икономическа политика, следва рязък спад в дела на БВП, разпределян 
от държавата. Впоследствие стойностите на БВП, разпределян от държавата се стаби-
лизират и през 2005 година, когато той е в състав Алжир, България, Виетнам, Йорда-
ния, Мароко, Монголия Русия, Унгария, Чехия, те от една страна вече са значително 
по-ниски – 32,9%, отколкото през времето на така наречения „социализъм”, а от друга 
страна, са по-високи, от тези на другите два клъстера. 

 
2.1.4. Дял на държавния сектор в националната икономика 

Резултатите представени на тази графика са резултат от експертните оценки. Да 
припомним отново скалата, по която е оценяван този показател: 

1. между 0 и 20% 
2. между 20 и 40% 
3. между 40 и 60% 
4. между 60 и 80% 
5. между 80 и 100% 
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Дял на държавния сектор в националната икономика
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Фигура 6. Динамика на дела на държавния сектор в националната икономика 
 
Какво показва сравнителният анализ на дела на държавния сектор в национал-

ната икономика? 
а) Делът на държавния сектор в националната икономика на Първи „западноев-

ропейски” клъстер и на клъстера „САЩ” от началото на ХХ век до 1970 година са на 
едно и също ниско равнище – до 20%. През 1975 година стойностите на този индика-
тор при Първи „западноевропейски” клъстер се повишават. До края на века той остава 
с по-високи стойностти, отколкото в предходния период – от 20 до 40%. През 2005 го-
дина стойностите на този индикатор при клъстера „САЩ” са най-ниските – до 20%. 

б) От 1930 година делът на държавния сектор в националната икономика на 
Първи „източноевропейски” клъстер е във възможно най-високия сегмент – от 80 до 
100%. Единствено по време на Унгарското въстание преминава в долния сегмент – от 
60 до 80%, но бързо пак се възстановява в най-горния сегмент. Видно е, че този показа-
тел – делът на държавния сектор в националната икономика, е извънредно значим. Ка-
чествените разлики между, от една страна, Първи „западноевропейски” клъстер и 
клъстера „САЩ”, и от друга страна – Първи „източноевропейски” клъстер, по този по-
казател са много големи. Този показател в голяма степен определя особеностите на 
Първи „източноевропейски” клъстер, който би могъл да се определи като „Съветски 
държавен капитализъм”. 
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2.1.5. Безработица (в % от цялото население) 

Безработица (в % от цялото население)
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Фигура 7. Динамиката на безработицата (в % от цялото население) 
 
Какво показва сравнителният анализ на безработицата (в % от цялото населе-

ние)? 
а) През първите три десетилетия на ХХ век безработицата на клъстера „САЩ” е 

значително по-висока от тази на Първи „западноевропейски” клъстер. След това до 
края на ХХ век стойностите на безработицата в двата клъстера са много близки и ди-
намиката им е така да се каже „синхронна”. Единственото изключение е 1935 година, 
когато безработицата в клъстера „САЩ” има най-висока стойност – 5,4 % и е значи-
телно по-висока от тази на Първи „западноевропейски” клъстер. В периода, когато 
САЩ принадлежат към Първи „западноевропейски” клъстер безработицата достига 
своя „връх” през 1995 година и нейната стойност е 3,7%. 

б) За разлика от горните два клъстера, безработицата при Първи „източноевро-
пейски” клъстер е ниска за целия период (1955-1980 година), за който има данни. Нис-
ката безработица и съответно високата трудова заетост е добре известна специфична 
черта на съветския държавен капитализъм. Колкото и противоречива да е високата 
трудова заетост, като цяло тази характеристика е едно предимство на съветския държа-
вен капитализъм пред другите видове капитализъм. 
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2.1.6. Безработица (в % от работната сила) 

Безработица (в % от работната сила)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

1
9
0
0

1
9
0
5

1
9
1
0

1
9
1
5

1
9
2
0

1
9
2
5

1
9
3
0

1
9
3
5

1
9
4
0

1
9
4
5

1
9
5
0

1
9
5
5

1
9
6
0

1
9
6
5

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
5

Първи "западноевропейски" клъстер Първи "източноевропейски" клъстер "САЩ"
 

Фигура 8. Динамика на безработицата (в % от работната сила) 
 
Какво показва сравнителният анализ на безработицата (в % от работната сила)? 
а) В първите двадесетина години на ХХ век безработицата (в % от работната 

сила) на клъстера „САЩ” е по-висока спрямо тази на Първи „западноевропейски” 
клъстер. Но след това до края на века ритъмът, величината на стойностите и пр. на два-
та клъстера са синхронни във висока степен. В периода 1955-1960 година безработица-
та в клъстера „САЩ” се увеличава, за разлика от Първи „западноевропейски” клъстер, 
при който се намалява. В резулт на това през следващото десетилетие тя е значително 
по-висока при първия в сравнение с втория клъстер. Но динамиката и при двата клъс-
тера в този период е синхронна. Най-бърз и голям ръст има безработицата в двата 
клъстера по време на Голямата икономическа криза 1929-1933 година. В края на криза-
та тя достига и най-високата си стойност – 16,4%. Втори своеобразен „връх” на безра-
ботицата е през 1995 година, когато нейната стойност е 8,6%. 

б) Липсват данни за този вид безработица в Първи „източноевропейски” клъс-
тер. 
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2.1.7. Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението) 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)
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Фигура 9. Динамика на индустриалните (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 

 
Какво показва сравнителният анализ на индустриалните (трудови) спорове (на 

1 000 000 човека от населението)? 
а) Първите четири десетилетия на ХХ век индустриалните (трудови) спорове (на 

1 000 000 човека от населението) на Първи „западноевропейски” клъстер са на едно 
приблизително еднакво невисоко равнище (с изключение на тези през 1920 година). 
Многократно се увеличава техния брой по време и след Втората световна война. Дос-
тигат пика си през 1955 година. След това следва отново стабилизиране, но на по-
високо равнище в сравнение с първите четири десетилетия на ХХ век (и нещо като 
втори „връх”, или по-скоро „плато” в периода 1970-1980 година). 

б) Двата най-ниски спада на индустриалните (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) при Първи „западноевропейски” клъстер са през годините на 
Голямата световна икономическа криза – 10,0 и през 1995 година – 24,6. Кристално яс-
но се вижда, че тези „дъна” са абсолютно реципрочни на „върховете” на безработицата 
(в % от работната сила). Ясно е, че високи стойности на безработица „смазват” нагла-
сите на работниците към трудови спорове. 

в) В периода 1915-1925 година индустриалните (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) на клъстера „САЩ” са по-многобройни, отколкото на Първи 
„западноевропейски” клъстер. Но през останалото време на ХХ век, като цяло тяхното 
количество е по-малко в сравнение с тези на Първи „западноевропейски” клъстер. 

г) Липсват данни за индустриалните (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението) в Първи „източноевропейски” клъстер. 
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2.1.8. Въвлечени работници в индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 

от населението) 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 

от населението)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1
9
0
0

1
9
0
5

1
9
1
0

1
9
1
5

1
9
2
0

1
9
2
5

1
9
3
0

1
9
3
5

1
9
4
0

1
9
4
5

1
9
5
0

1
9
5
5

1
9
6
0

1
9
6
5

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
5

Първи "западноевропейски" клъстер Първи "източноевропейски" клъстер "САЩ"
 

Фигура 10. Динамика на въвлечените работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 

 
Какво показва сравнителният анализ на въвлечените работници в индустриални 

(трудови) спорове (на 1000 човека от населението)? 
а) Динамиката на увеличаване и намаляване на броя на работниците, въвлечени 

в индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от населението) на Първи „западно-
европейски” клъстер в голяма степен повтаря динамиката на индустриалните (трудови) 
спорове (на 1 000 000 човека от населението). Както и при предишния показател, така и 
тук през първите четири десетилетия на ХХ век броя на въвлечените работници е на 
едно приблизително еднакво невисоко равнище (с изключение отново на тези през 
1920 година). И тук по време и след Втората световна война техният брой се увеличава 
многократно. Достига пика си през 1955 година, когато е пикът и на броя на трудовите 
спорове. За разлика от предходния индикатор, тук има сравнително по-висок нов 
„връх” в периода 1970-1980 година. (В предходния индикатор е по-скоро невисоко 
„плато”.) Това означава, че на единица трудов спор в този период броят на участвалите 
работници е по-голям. 

б) Като цяло броят на въвлечените в трудовите спорове работници при клъстера 
„САЩ” е по-малък, отколкото при Първи „западноевропейски” клъстер. В динамиката 
на този индикатор при двата клъстера има една съществена разлика в периода 1965-
1970 година. Тогава броят на въвлечените работници при Първи „западноевропейски” 
клъстер се увеличава, а при клъстера „САЩ” се намалява. Трябва да се има предвид, че 
намаляването на броя на въвлечените работници при клъстера „САЩ” е логично, тъй 
като в този период при него броят на индустриалните (трудови) спорове е много нисък. 

б) Ритмиката на увеличаване и намаляване на броя на работниците, въвлечени в 
индустриални (трудови) спорове следва в общи черти ритмиката на индустриалните 
(трудови) спорове. „Върховете” и „дъната” на двата показателя са в едни и същи пери-
оди. 
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в) Липсват данни за въвлечени работници в индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) при Първи „източноевропейски” клъстер. 

 
2.1.9. Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 

населението) 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
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Фигура 11. Динамика на загубените дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 

 
Какво показва сравнителният анализ на загубените дни поради индустриални 

(трудови) спорове (на 1 000 от населението)? 
а) Динамиката на увеличаване и намаляване на загубените дни поради индуст-

риални (трудови) спорове (на 1000 човека от населението) при Първи „западноевро-
пейски” клъстер и при клъстера „САЩ”, са много подобни. Има разлика в периода 
1965-1970 година, когато броя на загубените дни поради индустриални (трудови) спо-
рове при Първи „западноевропейски” клъстер се увеличава, а при клъстера „САЩ” се 
намалява. Но това е в пълно съответствие с подобен процес при динамиката на въвле-
чени работници в индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от населението). 

б) Динамиката, ритмиката, повишенията и пониженията на загубените дни по-
ради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от населението) са много подоб-
ни на динамиката, ритмиката, повишенията и пониженията на индустриалните (трудо-
ви) спорове (на 1 000 000 човека от населението) и на въвлечените работници в индус-
триални (трудови) спорове (на 1000 човека от населението). „Върховете” и „дъната” на 
Първи „западноевропейски” клъстер на разглеждания индикатор съвпадат с тези на 
другите два индикатора. Същото е в сила и за клъстера „САЩ”. 

в) Липсват данни за загубените дни в индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) при Първи „източноевропейски” клъстер. 

 
2.1.10. Обобщение на анализа на икономическите индикатори 

а) Забелязват се четири групи показатели. Индикаторите във всяка група същ-
ностно са свързани един с друг.  
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1. Брутен вътрешен продукт на глава от населението, Годишен темп на прирас-
та на БВП; 

2. Дял на БВП разпределян от държавата, Дял на държавния сектор в нацио-
налната икономика; 

3. Безработица (в % от цялото население), Безработица (в % от работната си-
ла); 

4. Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението), Във-
лечени работници в индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението), Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението); 

б) Динамиката на двата индикатори в третата група (Безработица (в % от цялото 
население), Безработица (в % от работната сила)), и на трите индикатори в четвъртата 
група (Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението), Въвле-
чени работници в индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от населението), 
Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от население-
то)), е много подобна. В двете групи повишенията и пониженията и съответно „върхо-
вете” и „дъната” на индикаторите съвпадат в голяма степен, в някои случаи с „лаг” във 
времето. 

в) Динамиката на индикаторите в двете групи едни спрямо други са реципроч-

ни. Тоест, когато в едната група има повишение, в другата група има понижение, и об-
ратно. „Върховете” и „дъната” също са реципрочни. Защо е така, сме обяснили по-горе. 

г ) При първата и втората групи индикатори също се забелязва взаимна зависи-
мост между динамиката на индикаторите във всяка една от групите. Но при тях връзка-
та не е така явна и категорична, както при третата и четвъртата група. 

 
2.2. Социални индикатори 

Социалните индикатори са от сферата на образованието. Това са – Деца в ос-
новни и средни училища (на 1000 човека от населението), Учители в основни и средни 
училища (на 1000 човека от населението), Студенти в университетите (на 1000 човека 
от населението). 

 
2.2.1. Деца в основни и средни училища (на 1 000 човека от населението) 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)
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Фигура 12. Динамика на децата в основни и средни училища (на 1000 човека от насе-
лението) 
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Какво показва сравнителният анализ на индикатора Деца в основни и средни 

училища (на 1 000 човека от населението)? 
а) За Първи „западноевропейски” клъстер има непрекъсната линия от данни за 

целия ХХ век. Стойностите през целия век са приблизително еднакви – средно 154,0 
деца на 1000 човека от населението. В първото и в последното десетилетие стойности-
те са около 150 деца на 1000 човека от населението. Амплитудите над или под средната 
стойност не са големи. Най-много деца (на 1000 човека от населението) са привлечени 
в основни и средни училища през 1975 година – 177,7. Най-малко деца са привлечени 
през 1925 година – 120,4 деца на 1000 човека от населението. Очевидно, че индустриа-
лизацията в Първи „западноевропейски” клъстер, която е най-ранната индустриализа-
ция, още в началото на ХХ век е довела до привличане за целите на промишленото 
производство на необходимия брой (най-вероятно максимално възможен) деца в ос-
новни и средни училища. 

б) Когато клъстерът „САЩ” е самостоятелен и има данни, стойностите на този 
показател са по-високи, отколкото при Първи „западноевропейски” клъстер – средно с 
47,0 деца на 1000 човека от населението. Вероятно това се дължи на по-бързия демог-
рафски растеж в САЩ, в сранение със страните от Първи „западноевропейски” клъс-
тер, и съответно по-големите възможности за привличане на деца в основни и средни 
училища. 

в) За Първи „източноевропейски” клъстер има данни от 1955 до 2000 година 
Динамиката на разглеждания показател при този клъстер е подобна на динамиката при 
Първи „западноевропейски” клъстер в същия период. Причината е, че в средата на ХХ 
век страните от Първи „източноевропейски” клъстер също имат висока степен на ин-
дустриализация, като другите два клъстера. 

 
2.2.2. Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 

Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)
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Фигура 13. Динамика на учителите в основни и средни училища (на 1000 човека от на-
селението) 
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Какво показва сравнителният анализ на индикатора Учители в основни и средни 
училища (на 1000 човека от населението)? 
а) Наличните данни за трите клъстера са еднотипни с тези при горния индикатор. Пъл-
ни данни има отново за Първи „западноевропейски” клъстер. До Втората световна 
война учителите в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) при този 
клъстер се увеличават, но с бавни темпове. Амплитудите на „върховете” и „дъната” са 
между 2,7 и 5,4 учители на 1000 човека от населението. След Втората световна война 
започва устойчиво повишаване на броя на учителите. В края на ХХ век те достигат 11,6 
учители на 1000 човека от населението, което е 3,4 пъти повече, отколкото в началото 
на века. От това може да се направи предположение, че образованието в основните и 
средни училища при Първи „западноевропейски” клъстер в края на века е по-скъпо и 
по-качествено, отколкото в началото на века. 
б) Когато клъстерът „САЩ” е самостоятелен и има данни, стойностите на този показа-
тел са по-високи, отколкото при Първи „западноевропейски” клъстер, с изключение на 
1935 година. Средно са по-високи с 2,0 учителя на 1000 човека от населението. Това е 
очаквано, тъй като по-големия брой ученици, при равни други условия, изисква и по-
голям брой учители. 

в) За Първи „източноевропейски” клъстер има данни от 1955 до 2000 година. До 
1990 година динамиката на разглеждания показател при този клъстер, както и при пре-
дишния индикатор, е подобна на динамиката при Първи „западноевропейски” клъстер 
в същия период. Причината е една и съща – в средата на ХХ век страните от Първи 
„източноевропейски” клъстер също имат висока степен на индустриализация, като 
другите два клъстера. След 1990 година – след “нежните” революции, социално-
икономическата криза засяга и образованието. Има значителен спад в броя на учители-
те в основните и средните училища. Несъмнено това е една от важните причини за 
влошаване на качеството на обучение в страните от Първи „източноевропейски” клъс-
тер. 
 

2.2.3. Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)
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Фигура 14. Динамика на студентите в университетите (на 1000 човека от населението) 
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Какво показва сравнителният анализ на индикатора Студенти в университетите 
(на 1000 човека от населението)? 

а) Наличните данни за трите клъстера са същите, като при горните два индика-
тора. Пълни данни има отново за Първи „западноевропейски” клъстер. Динамиката на 
този индикатор е много подобна на динамиката на индикатора „Учители в основни и 
средни училища (на 1000 човека от населението)”. До Втората световна война увели-
чението на Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) е същото, като 
при предишния индикатор – леко повишаване. Но амплитудите в този период са по-
ниски, отколкото в идентичния период на горния индикатор – между 0,5 и 4,7 студента 
на 1000 човека от населението. След Втората световна война започва устойчиво пови-
шаване на броя на Студенти в университетите (на 1000 човека от населението). В края 
на ХХ век те достигат 34,9 студента на 1000 човека от населението, което е 68 пъти по-
вече, отколкото в началото на века. Темпът на нарастване на студентите в Първи „за-
падноевропейски” клъстер е значително по-висок, отколкото темпа на нарастване на 
учителите. 

б) Когато клъстерът „САЩ” е самостоятелен и има данни, стойностите на този 
показател са по-високи, отколкото при Първи „западноевропейски” клъстер. Средно са 
по-високи, с 2,1 студента на 1000 човека от населението за периода 1900-1920 година. 
Във втория отрязък (1955-1970 година) динамиката се отличава с големи амплитуди – 
от 2,4 до 21,0 студента на 1000 човека от населението. 

в) За Първи „източноевропейски” клъстер данните също са от 1955 до 2000 го-
дина, както и при предишния показател. Но има разлика в динамиката на разглеждания 
показател при този клъстер в сравнение на динамиката на предишния индикатор. В пе-
риода 1955-1980 година броя на студентите при Първи „източноевропейски” клъстер 
нараства с много по-ниски темпове отколкото темповете на нарастване при него на 
броя на учителите. Много по-ниски са тези темпове и спрямо тяхното нарастване при 
Първи „западноевропейски” клъстер. В периода 1990-2000 година обаче темповете на 
нарастване са изключително високи – по-високи от тези на Първи „западноевропейс-
ки” клъстер. И рязко контрастират на понижението на броя на учителите в този период. 
 

2.2.4. Обобщение на анализа на социалните индикатори 

а) От трите клъстера най-високи са показателите по трите индикатора на клъс-
тера „САЩ”. В дълги периоди този клъстер е част от Първи „западноевропейски” 
клъстер. Но там където е отделен клъстер и има данни, показателите му са по-високи 
от тези на другите два клъстера (с редки изключения). 

б) По тези социални показатели Първи „източноевропейски” клъстер има почти 
равностойни стойности и подобна динамика с тези на Първи „Западноевропейски” 
клъстер. Изключение има само по един индикатор – Студенти в университетите, когато 
през седемдесетте и началото на осемдесетте години (най-вероятно и след това, но 
данните са недостатъчни да се твърди това със сигурност) по този индикатор Първи 
„източноевропейски” клъстер изостава съществено от Първи „западноевропейски” 
клъстер. Очевидно е, че този вид капитализъм – съветският държавен капитализъм, 
има завидни постижения в областта на образованието. 
 

2.2.5. Вид капитализъм и вид политически режим 

Тук е мястото да направим политологически анализ, като сравним вида капита-
лизъм и вида политически режим. Ще разгледаме характера на капитализма и характера 
на политическите режими в трите клъстера213: 

                                                           
213 Виж Приложение 9: „Вид капитализъм и вид политически режим” 
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а) Ядро на Първи „западноевропейски” клъстер са държавите Австралия, Дания 
и Холандия. Въпреки „пулсациите”, тези държави имат най-трайно присъствие в този 
клъстер. Най-често в Първи „западноевропейски” клъстер „влизат” и „излизат” развити 
западноевропейски страни като Франция, Норвегия, Швейцария и др., и англосаксонски 
страни, като например САЩ, Нова Зеландия и др. За отношенията между видът капита-
лизъм и видът политически режим в страните от „ядрото” и тези от „периферията” на 
клъстера може да се каже, че дълготрайното либерално развитие на капитализма е съп-
роводено с дълготрайно и непротиворечиво развитие на демократични политически ре-
жими; 

б) Политическите режими на клъстера „САЩ”, през целия ХХ век могат да се 
определят като либерални. Разбира се в различните периоди либерализма има различен 
характер. В САЩ в периода на „Студената война” и „Маккартизма” има сериозни на-
рушения на гражданските права. Но това не променя факта, че се запазва плуралистич-
ната политическа система и висока степен на демокрация. За отношенията между вида 
капитализъм и вида политически режим на този клъстер може да се каже, че в по-
голямата част на века има, както и при Първи „западноевропейски” клъстер, дълготрай-
но либерално развитие на капиталистическия начин на производство, съпроводено с 
дълготрайно и непротиворечиво развитие на демократични политически режими; 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер има съответствие между начина на 
производство и политическите режими. Крайните форми на държавен капитализъм в 
началото на този клъстер са съпътствани с крайни форми на политически авторитари-
зъм – тоталитарен политически режим. Впоследствие преминаването към по-„меки” 
форми на държавен капитализъм е съпроводено и от по-„меки” форми на политически 
режими. В края на ХХ век и началото на XXI век, начинът на производство може да се 
определи като много „мек” държавен капитализъм, съчетан с демократичен политичес-
ки режим. Виж Фигура 15. 
 

 
Фигура 15. Динамика на вида капитализъм и вида политически режим на Първи „За-
падноевропейски” клъстер, Първи „източноевропейски” клъстер и клъстера „САЩ”. 

 
2.3. Демографски индикатори 

2.3.1. Коефициенти за раждаемост и смъртност 

Разглеждаме раждаемостта и смъртността заедно, защото според теорията за 
демографския преход „при прехода от традиционно към съвременно, индустриално 
общество закономерно се наблюдава преход от традиционен към съвременен режим на 
възпроизводство. Традиционният тип демографско възпроизводство най-общо се ха-
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рактеризира с високи равнища на раждаемост и смъртност, а съвременният – с нис-
ки.”214 

Коефициент за раждаемост (в промили)
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Фигура 16. Динамика на коефициента за раждаемост (в промили) 

Коефициент за смъртност (в промили)
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Фигура 17. Динамика на коефициента за смъртност (в промили) 
 

Както се вижда от двете графики, действително през разглеждания период и 
раждаемостта, и смъртността намаляват. Но при това се наблюдават някои особености: 

а) Като цяло и раждаемостта, и смъртността е практически еднаква в Първи „за-
падноевропейски” и в Първи „източноевропейски” клъстер. Разликите варират от     -
4,4 промила до 7,5 промила. По отношение на смъртността между 1950 и 1975 година 
                                                           
214 Сугарева, М. 2004. Въведение в демографията. София: Авалон, стр. 32 
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смъртността в Първи „източноевропейски” клъстер е била по-ниска отколкото в Първи 
„западноевропейски”, а след 1975 година става по-висока, но тук разликите между два-
та клъстера са още по-малки. 

б) Клъстерът „САЩ” има чувствително по-високи както раждаемост, така и 
смъртност спрямо другите два разглеждани клъстера, като единственото изключение е 
при раждаемостта през периода 1905-1915 година. 

в) Раждаемостта намалява сравнително равномерно и в трите клъстера. Има са-
мо два пика на увеличаване на раждаемостта – през 1920 и през 1950 година. И двата 
пика могат да бъдат обяснени с т.нар. следвоенна демографска компенсация215. 

г) В динамиката на смъртността могат да бъдат откроени два подпериода – до 
1955 година смъртността намалява, а след 1955 година смъртността се стабилизира и е 
относително постоянна. Стабилизацията на Първи „западноевропейски” и на Първи 
„източноевропейски” клъстери е на равнище около 10 промила, докато на клъстера 
„САЩ” е на равнище около 15 промила. 
 

2.3.2. Средна продължителност на предстоящия живот 

„Това е най-важният, синтетичен показател за смъртността на дадено население. 
Намира широко приложение при сравнителни анализи. Този показател, за разлика от 
коефициента на смъртност, е „изчистен” от влиянието на възрастовата структура, което 
го прави един от най-важните демографски показатели, намиращи приложение и в со-
циологическите изследвания”216. 

Данните, които използваме, са от електронната база данни на Статистическото 
бюро на ООН за всички страни-членки, за периода 1960-2008 година. 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)
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Фигура 18. Динамика на средната продължителност на предстоящия живот (години) 
 

В динамиката на този показател могат да се откроят няколко особености: 
а) Средната продължителност на живота нараства през наблюдавания период. И 

това е съвсем естествено след като средната продължителност на живота е синтетичен 
показател за смъртността, а вече установихме, че смъртността намалява. 

                                                           
215 Минков, М. 1999. Демография. София: Албатрос, стр. 156 
216 Сугарева, М. 2004. Въведение в демографията. София: Авалон, стр. 84 
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б) На практика средната продължителност на живота в Първи „западноевро-
пейски” клъстер и клъстера „САЩ” е почти еднаква. Разликите, доколкото ги има, са 
пренебрежимо малки. 

в) Средната продължителност на живота в Първи „източноевропейски” клъстер 
е чувствително по-ниска спрямо останалите два клъстера. Най-малката разлика е поло-
вин година, а най-голямата разлика е 11 години. 

г) В динамиката на средната продължителност на живота в Първи „източноев-
ропейски” клъстер могат да се откроят няколко подпериода: 

- от 1960 до 1965 година – през 1960 година разликата между „източноевро-
пейския” и останалите два клъстера е 5,4 години – 65,7 години за Първи „източноевро-
пейски” клъстер, спрямо 71,1 години за Първи „западноевропейски” клъстер и 70,5 го-
дини за клъстера „САЩ, Швейцария”. През 1965 година разликата между трите клъс-
тера намалява до най-малката си стойност от половин година – 70,3 години за Първи 
„източноевропейски” клъстер, спрямо 70,8 години за Първи „западноевропейски” 
клъстер и 71,2 години за клъстера „САЩ, Швейцария”. 

- от 1965 до 1985 година средната продължителност на живота в Първи „източ-
ноевропейски” клъстер намалява като по този начин „отваря ножицата” между Първи 
„източноевропейски” клъстер и останалите два клъстера. В края на периода – 1985 го-
дина, разликата между Първи „източноевропейски” клъстер и Първи „западноевро-
пейски” клъстер достига стойност 7,4 години – 67,9 години за Първи „източноевро-
пейски” клъстер, спрямо 75,3 години за Първи „западноевропейски” клъстер. 

- в периода 1985-1990 година средната продължителност на живота в Първи 
„източноевропейски” клъстер нараства като се движи успоредно на Първи „западноев-
ропейски” клъстер. По този начин през 1990 година разликата между Първи „източно-
европейски” клъстер и Първи „западноевропейски” клъстер намалява до 5,9 години – 
69,9 години за Първи „източноевропейски” клъстер, спрямо 75,8 години за Първи „за-
падноевропейски” клъстер. 

- след 1990 година настъпва период на драстични промени в средната продъл-
жителност на живота в Първи „източноевропейски” клъстер. Най-напред през 1995 го-
дина средната продължителност на живота рязко спада до 65,3 години, което е най-
ниската стойност за Първи „източноевропейски” клъстер. Едно възможно обяснение за 
това е, че през 1995 година в Първи „източноевропейски” клъстер, освен България и 
Русия, влизат още Алжир и Кения. През 2000 година, когато в Първи „източноевро-
пейски” клъстер влиза единствено Чехия, средната продължителност на живота рязко 
се вдига до 75,0 години, което е най-високата стойност за Първи „източноевропейски” 
клъстер. През 2005 година средната продължителност на живота отново намалява до 
71,2 години. През 2005 година в Първи „източноевропейски” клъстер влизат Алжир, 
България, Виетнам, Йордания, Мароко, Монголия, Русия, Унгария и Чехия. 
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2.3.3. Детска смъртност 

Детска смъртност (в промили)
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Фигура 19. Динамика на детската смъртност (в промили) 
 

Тенденциите в динамиката на детската смъртност са същите като тенденциите в 
динамиката на общата смъртност – и двете намаляват през наблюдавания период. 

а) Важно е да се отбележи, че за периодите, за които имаме данни и за трите 
клъстера, се наблюдава практическо припокриване между тях. На практика след 1955 
година разликите между трите клъстера са минимални. 

б) В динамиката на детската смъртност могат да бъдат откроени два подпериода 
– до 1960 година детската смъртност намалява с ускорени темпове, а след 1960 година 
намалението се забавя. 
 

2.3.4. Миграция 

Разглеждаме коефициентите за емиграция и за имиграция само на два от клъс-
терите – за Първи „източноевропейски” клъстер липсват данни. Може би това се дъл-
жи на „желязната” завеса и на затрудненото придвижване на хора от и към страните от 
Първи „източноевропейски” клъстер. 
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Емигранти (на 1000 човека от населението)
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Фигура 20. Динамика на емигрантите (на 1000 човека от населението) 
 

Имигранти (на 1000 човека от населението)
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Фигура 21. Динамика на имигрантите (на 1000 човека от населението) 
 

а) Като цяло през разглеждания период стойностите на коефициента на имигра-
ция превишават стойностите на коефициента на емиграция, което означава, че държа-
вите от тези два клъстера са приемали повече хора отколкото са губили. 

б) Динамиката и на емигрантите, и на имигрантите се различава значително 
между двата клъстера. Като цяло, клъстера „САЩ” има по-ниски стойности както на 
емиграцията, така и на имиграцията. Това е обяснимо по отношение на емиграцията, 
но по отношение на имиграцията изисква допълнително обяснение. 
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в) Имиграцията в клъстера „САЩ” може да се раздели на два подпериода: 
- от 1990 до 1925 година – това е времето, когато в САЩ „вратите са широко 

отворени” за имигранти, макар че, както се вижда от графиката, процесът на прием на 
имигранти не е равномерен. 

- от 1955 до 1970 година – това е периодът на „студената” война, свързан със 
„затягането” на имиграционния режим в САЩ, което съвсем естествено води до ниски 
стойности на имиграцията в този клъстер. 

 
2.3.5. Обобщение на анализа на демографските индикатори 

а) Раждаемостта и смъртността намаляват и в трите клъстера, като както ражда-
емостта, така и смъртността са по-високи в клъстера „САЩ”. 

б) Средната продължителност на живота се увеличава и в трите клъстера, като е 
по-ниска в Първи „източноевропейски” клъстер. 

в) Детската смъртност намалява и в трите клъстера, като през втората половина 
на ХХ век стойностите са практически еднакви. 

г) В Първи „западноевропейски” клъстер и в клъстера „САЩ” имиграцията надви-
шава емиграцията. Както емиграцията, така и имиграцията е по-ниска в клъстера 
„САЩ”. 
 

2.4. Инфраструктурни индикатори 

Инфраструктурните индикатори, за които сме намерили статистически данни 
са: Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението); Превозени 
товари по железниците (тонове на глава от населението); Превозени пътници по же-
лезниците (на глава от населението); Пощенски услуги (писма на глава от население-
то); Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението). 

 

2.4.1. Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)
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Фигура 22. Динамика на дължината на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 
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Какво показва сравнителният анализ на индикатора Дължина на железния път 
(километри на 1 000 човека от населението)? 

а) От началото на ХХ век до 1955 година дължината на железния път (километ-
ри на 1000 човека от населението) на Първи „западноевропейски” клъстер има високи 
стойности – между 1,7 и 3,6 километра на 1000 човека от населението. Има пик през 
1920 година – 3,4 километра на 1000 човека от населението. Причината е, че тогава към 
този клъстер се „вливат” САЩ и Канада – индустриализирани страни с голяма терито-
рия, и съответно със значително повече железни пътища, в сравнение с всички други 
страни. Има още два пика – през 1945 година – 3,6 километра на 1000 човека от насе-
лението и през 1955 година – 3,2 километра на 1000 човека от населението. Впоследст-
вие – през втората половина на ХХ век, дължината на железния път (километри на 
1000 човека от населението) на Първи „западноевропейски” клъстер намалява същест-
вено. През последните четири десетилетия на века стойността й е средно 1,0 километра 
на 1000 човека от населението. Причината за това намаляване е бързото развитие през 
втората половина на века на автомобилния, морския и въздушния транспорт. Друго 
възможно обяснение е, че дължината на железния път остава същата, но броят на насе-
лението след Втората световна война нараства, което води до намялаване на стойнос-
тите на този индикатор. 

б) В началото на ХХ век, дължината на железния път (километри на 1000 човека 
от населението) на клъстера „САЩ” има по-високи стойности от тези на Първи „за-
падноевропейски” клъстер – средно с 2,7 километра на 1000 човека от населението. 
Впоследствие той се „влива” в Първи „западноевропейски” клъстер и това води до 
„пик” в стойностите при този клъстер. Най-високите стойности са през периода 1905-
1925, когато в този клъстер освен САЩ се включва и Австралия. Когато след Втората 
световна война отново клъстера „САЩ” е самостоятелен, динамиката на железния път 
(километри на 1000 човека от населението) при него е идентична на тази на Първи „за-
падноевропейски” клъстер. 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер дължината на железния път (кило-
метри на 1000 човека от населението) винаги е по-малка, отколкото при другите два 
клъстера. Едно десетилетие – 1970 година е изключение – тогава има „пик”, но впос-
ледствие се връщат предишните стойности. Интересно е, че през това десетилетие няма 
изменения в състава на клъстера. Така че за нас е открит въпроса, за причините за този 
„връх”217. Във всеки случай, този пик, така да се каже повтаря и като височина, и като 
форма върха на другите два клъстера пет десетилетия по-рано. Доколкото времевото 
„изпреварване” на степента на развитост на другите два клъстера спрямо Първи „из-
точноевропейски” клъстер е именно такова, възможно е причините да са идентични. 

 

                                                           
217 Интересно е дали това се дължи на строежа на Байкало-амурската магистрала в СССР? 
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2.4.2. Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)
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Първи "западноевропейски" клъстер Първи "източноевропейски" клъстер "САЩ"
 

Фигура 23. Динамика на превозените товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 

 
Какво показва сравнителният анализ на индикатора Превозени товари по желез-

ниците (тонове на глава от населението)? 
а) От началото до края на ХХ век показателят за превозените товари по железниците 
(тонове на глава от населението) при Първи „западноевропейски” клъстер е на едно и 
също равнище – средно 3,8 тона на глава от населението. Амплитудите са много малки 
– между 2,4 и 5,1 тона на глава от населението. 

б) В началото на ХХ век, показателят за превозените товари по железниците 
(тонове на глава от населението) на клъстера „САЩ” има по-ниски стойности от тези 
на Първи „западноевропейски” клъстер – средно с 1,8 тона на глава от населението. 
Впоследствие той се „влива” в Първи „западноевропейски” клъстер. Когато след Вто-
рата световна война отново клъстера „САЩ” е самостоятелен, динамиката на превозе-
ните товари по железниците (тонове на глава от населението) при него е идентична на 
тази на Първи „западноевропейски” клъстер. 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер показателят за превозените товари 
по железниците (тонове на глава от населението) расте, и то с бързи темпове след Вто-
рата световна война. През 1975 година той има най-висока стойност – 17,6 тона на гла-
ва от населението, значително по-висока, отколкото при другите два клъстера. Този 
„връх” на показателя за превозените товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) съвпада с „върха” на показателя „Дължина на железния път (километри на 
1000 човека от населението)”. Очевидно, че заедно с увеличаването на дължината са се 
увеличавали и превозените товари по железниците. 
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2.4.3. Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)
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Фигура 24. Динамика на превозените пътници по железниците (на глава от население-
то) 

 
Какво показва сравнителният анализ на индикатора Превозени пътници по же-

лезниците? 
а) Динамиката на показателя „Превозени пътници по железниците (на глава от 

населението)”, се различава от динамиката на показателя за превозените товари по же-
лезниците (тонове на глава от населението) при Първи „западноевропейски” клъстер. 
Различава се по това, че при нея, за разлика от предишната динамика, има два ясно из-
разени „върха”. Единият е по време на Втората световна война. Неговата амплитуда е 
много голяма – 68,5 пътника на глава от населението. Вторият е в началото на 90-те 
години. Амплитудата му е по-малка от първия, но не е ниска – 26,4 пътника на глава от 
населението. Първият „връх” е в период, когато от този клъстер излизат САЩ, Канада 
и Финландия. Това несъмнено е повлияло на динамиката на показателя. Подобно е и 
положението при втория „връх”. 

б) В началото на ХХ век, показателят за превозените пътници по железниците 
(на глава от населението) на клъстера „САЩ” има по-високи стойности от тези на 
Първи „западноевропейски” клъстер – средно с 14,1 пътника на глава от населението. 
Впоследствие той се „влива” в Първи „западноевропейски” клъстер. Когато след Вто-
рата световна война отново клъстера „САЩ” е самостоятелен, динамиката на превозе-
ните пътници по железниците (на глава от населението) при него идентична на тази на 
Първи „западноевропейски” клъстер, но отново на по-високо равнище – средно с 10,0 
пътника на глава от населението. 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер показателят за превозените пътни-
ци по железниците (на глава от населението) расте след Втората световна война. През 
1970 година той има най-висока стойност – 26,2 пътника на глава от населението. Този 
„връх” на показателя – превозени пътници по железниците (на глава от населението) 
съвпада с „върха” на показателя „Дължина на железния път (километри на 1000 човека 
от населението)”. Очевидно, че заедно с увеличаването на дължината са се увеличавали 
и превозените пътници по железниците (на глава от населението). 
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2.4.4. Пощенски услуги (писма на глава от населението) 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)
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Фигура 25. Динамика на пощенските услуги (писма на глава от населението) 
 
Какво показва сравнителният анализ на индикатора Пощенски услуги (писма на 

глава от населението)? 
а) Трендът на тази услуга при Първи „западноевропейски” клъстер е повишите-

лен. Амплитудите не са големи. 
б) В началото на ХХ век, показателят за Пощенски услуги (писма на глава от 

населението) на клъстера „САЩ” има по-високи стойности от тези на Първи „западно-
европейски” клъстер – средно с 57,5 писма на глава от населението. Впоследствие той 
се „влива” в Първи „западноевропейски” клъстер. Когато след Втората световна война 
отново клъстера „САЩ” е самостоятелен, динамиката на тази услуга при него е иден-
тична на тази на Първи „западноевропейски” клъстер, но на по-високо равнище. 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер показателят за Пощенски услуги 
(писма на глава от населението) има същата динамика, като на другите два клъстера, 
но на по-ниско равнище. 
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2.4.5. Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)
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Фигура 26. Динамика на телеграфните услуги (телеграми на глава от населението) 
 
Какво показва сравнителният анализ на индикатора Телеграфни услуги (телег-

рами на глава от населението)? 
а) Трендът на тази услуга при Първи „западноевропейски” клъстер до Втората 

световна война е повишителен с големи амплитуди. Има два върха – през 1920 година 
– 1,7 телеграми на глава от населението и през 1945 година – 2,9 телеграми на глава от 
населението. Има и трети пик през 1930 година 1,5 телеграми на глава от населението. 
След Втората световна война стойностите на тази услуга намаляват. Това очевидно се 
дължи на развитието на новите комуникационни технологии. 

б) В началото на ХХ век, показателят за Пощенски услуги (телеграми на глава 
от населението) на клъстера „САЩ” има по-високи стойности от тези на Първи „за-
падноевропейски” клъстер – средно с 0,7 телеграми на глава от населението. Впоследс-
твие той се „влива” в Първи „западноевропейски” клъстер. Когато след Втората све-
товна война отново клъстера „САЩ” е самостоятелен, динамиката на тази услуга при 
него е идентична на тази на Първи „западноевропейски” клъстер – понижаване на 
стойностите. 

в) При Първи „източноевропейски” клъстер показателят за Пощенски услуги 
(телеграми на глава от населението) има динамика, обратна на динамиката на другите 
два клъстера. До 1980 година тази услуга повишава стойностите си. През 1990 година 
стойностите й са вече понижени, но все пак са по-високи, от тези на другите два клъс-
тера. През 1995 година броят на телеграмите на глава от населението в Първи „източ-
ноевропейски” клъстер е практически нулев. 

 
2.4.6. Обобщение на анализа на инфраструктурните индикатори 

а) Петте индикатора можем да разделим на две групи: 
1. Свързани с железопътни услуги; 
2. Свързани с пощенски услуги. 
Забелязва се, че въпреки трайното намаляване на железните пътища на глава от 

населението на Първи „западноевропейски” клъстер и на клъстера „САЩ” след Втора-
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та световна война, железопътните услуги при тях запазват равнището си. При прибли-
зително еднакви показатели за дължина на железните пътища на глава от населението 
на Първи „източноевропейски” клъстер, една от двете услуги – превозените товари по 
железниците (тонове на глава от населението), е с по-високи стойности от другите два 
клъстера. Очевидно е, че по-модерния автомобилен транспорт не е успял да „измести” 
ролята на железниците в тази услуга, което показва технологично изоставане. 

б) При първата от пощенските услуги – писма на глава от населението, динами-
ката на трите клъстера е еднопосочна. При втората – телеграми на глава от население-
то, динамиката на Първи „източноевропейски” клъстер е различна от тази на другите 
два клъстера, което както и при железниците показва технологичната изостаналост – 
нарастналата информация се разменя по стара технология. 

 
3. Вместо заключение: Каква оценка може да се даде на съветския държа-

вен капитализъм като вариант на трансформация на традиционното общество в 

капиталистическо? 

Най-напред ще направим няколко уговорки: 
- Подчертаваме, че правим оценка единствено през призмата на резултатите на 

нашето изследване и по специално на сравнителния анализ на развитието на Първи 
„източноевропейски” и Първи „западноевропейски” клъстери. В по-общ план тази 
проблематика е значимо изследователско поле, което ние в случая игнорираме.218 

- Използваме израза „трансформация на традиционното общество в капиталис-
тическо”, в духа на нашата методология. В официалната наука най-често генезисът на 
капитализма в СССР и другите „социалистически” страни се означава като „модерни-
зация на обществото”. Така че, който го смущава нашият израз, може просто да смени 
нашия израз с официалния. 

- Ще дадем две характеристики – за икономическото развитие и за социалното 
развитие, в което ще включим не само социалните, но и демографски индикатори. Ще 
използваме само тези резултати от направения досега сравнителен анализ, които счи-
таме за най-важни. 

И така: 
а) Нашата теза е, че от гледна точка на икономическото развитие съветският 

държавен капитализъм е успешна форма на социална трансформация. Нашето изслед-
ване потвърждава оценката на Я. Корнай, който определя икономическото развитие 
при тази форма на трансформация като „съществено, но не изключително”. 

Какво имаме предвид? 
Да разгледаме първите два показатея. През 1930 година, когато за пръв път има 

данни за Брутният вътрешен продукт на глава от населението на Първи „източноевро-
пейски” клъстер, той съществено изостава по степен на развитост от Първи „западно-
европейски” клъстер. Неговият Брутен вътрешен продукт на глава от населението е 
1448,4 долара, докато на Първи „западноевропейски” клъстер е 4986,8 долара. „Източ-
ноевропейският” клъстер стига нивото на „западноевропейския” от началото на века 
през 1950 година. Времевото изоставане е около 50 години. Устойчивото покачване на 
Брутният вътрешен продукт на глава от населението при „источноевропейския” клъс-
тер продължава до средата на седемдесетте години.219 Може да се каже, че това покач-

                                                           
218 Подробен анализ на оценката на съветския държавен капитализъм има в книгата на Г. Найденов 
„Стогодишната парадигма”, изд. на Институт по социология, БАН, С., 2003. 
219 Редица изследвания доказват красноречиво, че именно в средата на седемдесетте години се изчерпват 
възможностите за екстензивен растеж на редица страни от „източноевропейския” клъстер. За България 
Виж: Субективният фактор и обективните възможности на социализма в НРБ, Наука и изкуство, С., 
1986. 
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ване е подобно на покачването при „западноевропейския” клъстер от началото на века 
до към 1945 година. Подобно е и като времетраене, и като последователност и устой-
чивост. Разбира се, има и разлики. Голямата икономическа криза 1929-1934 година не 
засяга в същата степен „източноевропейския” клъстер в сравнение със „западноевро-
пейския”. Темповете на растеж на „източноевропейския” клъстер в сравнение със „за-
падноевропейския” са по-високи – 3,3% средногодишно за Първи „източноевропейски” 
клъстер за периода 1950-1975 година спрямо 2,1% средногодишно за Първи „западно-
европейски” клъстер за периода 1900-1945 година. Обаче при „източноевропейския” 
клъстер от 1975 до 1990 година (годината на „нежните” революции) растежът на БВП 
на глава от населението е практически нулев. Докато при „западноевропейския” клъс-
тер подобни „плата” на нулев растеж са значително по-краткотрайни. 

Подобие в развитието на двата клъстера има и ако се види годишния прираст на 
БВП (в %). Както вече отбелязахме, от 1950 година започва спад в прираста на БВП на 
„източноевропейският” клъстер. Темповете на спада са приблизително еднакви с тези 
на Първи „западноевропейски” клъстер. Но спадът е значително по-дълъг. При „източ-
ноевропейския” клъстер – от 1950 до 1990 година, т.е. 40 години. Докато спадът на 
прираста на БВП при „западноевропейския” клъстер е по-кратък – от 1945 до 1975 го-
дина, т.е. 30 години. Освен това, през 1990 година прирастта на БВП на Първи „източ-
ноевропейски” клъстер е отрицателен, докато този на „западноевропейския” клъстер е 
положителен. 

Приведените данни ни позволяват направим следните изводи: 
- Съветският държавен капитализъм на „източноевропейския” клъстер е равнос-

тоен на либералния капитализъм на „западноевропейския” клъстер като икономическа 
ефективност в периода на своето екстензивно развитие (често се използва и изразът 
„индустриализация”); 

- Той е отделен етап в генезиса на капитализма. Опитите да бъдат приспособени 
този тип икономически и социално-политически отношения към спецификите на ин-
тензивния тип развитие са неуспешни и водят до „застой”. Именно това е причината 
след „нежните” революции така наречените „социалистически” страни да трансформи-
рат икономиката си към друг вариант на държавен капитализъм. 

б) От социална гледна точка трансформацията на традиционното общество в 
капиталистическо в рамките на съветския държавен капитализъм също е успешна. 

- Например ниската безработица (в % от цялото население) при съветския дър-
жавен капитализъм, която от икономическа гледна точка може да се тълкува по разли-
чен начин, от социална гледна точка е безспорно положителен факт. 

- Много добро е развитието на образованието. Въпреки, че капиталистическият 
начин на производство се развива в Русия значително по-късно от Западна Европа, и 
дори и по времето на съветския държавен капитализъм времевата разлика е около 50 
години, наличните индикатори в сферата на образованието на Първи „източноевро-
пейски” клъстер имат, както вече отбелязахме, почти равностойни стойности и подоб-
на динамика с тези на Първи „Западноевропейски” клъстер, с изключение на показате-
ля Студенти в университетите. 

- Този тип капитализъм има успешна политика в намаляване на детската смърт-
ност, динамиката на която е идентична с тази на либералния капитализъм на „западно-
европейския” клъстер. По-противоречиви са данните за средната продължителност на 
живота. В динамиката на този показател има сериозни амплитуди, и очевидно в здрав-
ната система има не само постижения, но и слабости. Отделен е и проблемът с алкохо-
лизма в СССР, който в периода на „застоя” сериозно намалява средната продължител-
ност на живота. 
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Основен изследователски проблем при следващия етап на представеното изс-
ледване е, доколко съветският държавен капитализъм е универсална форма на транс-
формация на традиционното общество в капиталистическо през втората половина на 
ХХ век. Защото е факт, че през втората половина на века се появяват клъстери, напри-
мер Първи и Втори арабски, Първи и Втори клъстер на развиващите се страни, при ко-
ито формата на трансформация е държавен капиализъм. Проблемът е – доколко техния 
държавен капитализъм е подобен на държавния капитализъм на Първи „източноевро-
пейски” клъстер, и съответно дали тези видове държавен капитализъм образуват кон-
тиниум на съветския държавен капитализъм. 
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Приложение 1. Използването на марксистката методология в изследване на соци-

алните процеси от Освобождението до съвременността в България 

 

В първия период – от Освобождението до 09.09.1944 година марксическите изс-
ледвания в България на същността на Октомврийската революция и на „социализма” са 
рядкост. Тесните социалисти много скоро след Октомврийската революция 1917 годи-
на се „болшевизират” и безрезервно възприемат лениновата парадигма. Широките 
социалисти до 1929 година се придържат към социалдемократическите разбирания. 
Много силна е статията на Нанко Моралиев „Социалната същност на руската револю-
ция” публикувана в първия брой на „Философски преглед" през 1929 година. В нея той 
отхвърля „социалистическия” характер на Октомврийската революция. Според него: 
„Професионалният революционер – разночинецът интелигент, организиран в боева, 
централистична организация, се опря на големите разбунтувани народни маси, приспо-
соби се към тях и извърши революцията, която по своя исторически резултат е буржо-
азна, но той я нарече социалистическа, като продължаваше да вярва още, че тя е така-
ва.”220 Тезата на Н. Моралиев се опира единствено на текстове на Маркс, Енгелс, Пле-
ханов, Акселрод и др., за невъзможността от победа на социалистическа революция в 
изостанала страна, а не на анализ на социално-икономическите отношения по това 
време в СССР. Това е минус на статията. Но самата теза е вярна. Освен това в статия-
та има великолепни находки – например за генетическата връзка на болшевизма с 
народничеството и разночинството, обстойно развити по-късно от Н. Бердяев. Пара-
доксална, но в същото време много интересна е и тезата му, че „Меншевизмът изразя-
ваше пролетарските тенденции, а болшевизмът представляваше буржоазните тенден-
ции в руското революционно движение. Революционната фраза прикриваше истинския 
характер на болшевизма в руската революционна мисъл.”221 

Освен Нанко Моралиев в България, в първия период има един социолог, който 
прави брилянтни анализи на политическия живот в България с методологията на кла-
сическия марксизъм. Имам предвид Иван Хаджийски. Той няма анализи за същността 
на Октомврийската революция. Но разкривайки противоречивостта на обществения, 
и в частност на политическия живот, на влиянието върху него на задачите на икономи-
ческото развитие в периода на генезиса на капитализма в България и т.н., И. Ха-
джийски създава теоретична основа за разкриване на континуитета на икономическия, 
политическия и пр. живот и през трите етапа на нашето развитие. Голям стимул за мен 
беше запознаването ми с неговата концепция за политическата „люшкалка” „изпълни-
телен орган – политически резерв”, и разкриване на отрицателната роля на търновската 
конституция за решаване задачите на генезиса на капитализма.222 Стъпвайки върху не-
говия анализ, аргументирах тезата си, че еднопартийната политическа система в Бъл-
гария след 9 септември 1944 година е естествено продължение на авторитарните поли-
тически режими в предходния период, че има континуитет в политическите нагласи и 
стремежи на българския елит и българските народни маси преди, и след 9.09.1944 го-
дина.223 

През втория период – етапа на съветския държавен капитализъм, прилагане-
то на класическата марксистка парадигма за анализ на социалното развитие и полити-

                                                           
220
 Моралиев, Н. „Социалната същност на руската революция”, сп. „Философски преглед”, № 1, 1929, 

стр. 86. 
221 Пак там, стр. 83. 
222 Виж Хаджийски, И., „Бит и душевност на еснафа и дребния ни собственик”, част III. „След Освобож-
дението” (незавършен ръкопис – II), стр. 94-95, сп. „Социологически проблеми”, №4, 1986. 
223 "The Turnovo Constitution and the Establishment of Bonapartist Statehood in Bulgaria", Sociology and Law, 
(Ed. by M. Serafimova, St. Hunt et all). 2009. Cambridge Scholars Publishing  pp. 41-48, в съавторство. 
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ката е изключено. Поне аз не знам за такива изследвания. Но плахи опити за материа-
листически анализ на някои, и то същностни явления, се правят. Такива са двете дис-
кусии: а) за отрицателните явления при „социализма”; б) за парично-стоковите от-

ношения при „социализма”. В първата дискусия силно е участието на Ст. Михайлов, а 
във втората на Г. Петров. 

Лаская се, че моя милост, с работите си преди 10.11.1989 година за държавната 
собственост, в които разглеждам същността на отношенията на собственост при така 
наречения „социализъм” като отношения на отчуждаване и присвояване на принаден 
продукт между социални субекти (държавата и наемната работна сила) направих плах 
опит да приложа класическия марксов подход в анализа на държавната собстваност.224 
Макар и плах (защото не си позволявах да използвам терминологията на класическия 
марксизъм), аз се гордея с него, защото, доколкото знам, този опит е единствен. 

След 10.11. 1989 година вече няма пречки от политически характер за използва-
не на марксовата методология. Но както вече показах такива опити са все още крайно 
ограничени. 

 

                                                           
224 Виж например: Субектните противоречия при държавната форма на собственост, В: „Икономическият 
механизъм и стратегията на социално-икономическо развитие, С., 1988; От 1986 до 1989 година успях да 
публикувам осем доклада и статии по тази тема. 
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Приложение 2. Моите научни претенции 

 

Научността на една теория в голяма степен се изразява в нейните евристични 
възможности. Класическият марксизъм е такова „методологическо оръжие”, което дава 
огромни предимства в изследователската дейност. Моята книга „Какво става” е писана 
и издадена по едно и също време с книгите на З. Бжежински „Крахът на комунизма” и 
на Р. Дарендорф „Революциите в Източна Европа”. След едно десетилетие двамата во-
дещи учени бяха принудени от развитието на промените да признаят, че са сбъркали в 
своите очаквания. А причината да „сбъркат” е, че използваха за методология на своите 
анализи едно идеологическо, а не научно „оръжие” – лениновата парадигма „социалис-
тическа революция, социализъм, обществена собственост”. Аз използвах за методоло-
гия класическия марксизъм, съответно парадигмата „буржоазна революция, държавен 
капитализъм, групова собственост”. Книгата ми от 1991 година и сега се чете, като че 
ли сега е писана. И така ще бъде и по-нататък. Тук давам своите претенции за мои ана-
лизи, постановки и пр., които са показали своята евристичност. Имам претенция, че 
няма друга цялостна теория от началото на прехода в България, която да има еврис-
тичните качества на моята теория за „социалистическата” революция и съветския дър-
жавен капитализъм и за същността на прехода. Имам претенция, че първи не само в 
българската наука, но и в световната наука от 1929 година насам реактивирам класи-
ческия марксов подход в изследване на така наречения „социализъм” (съветския дър-
жавен капитализъм) и на същността на прехода. Моята книга „Какво става”, в която 
разглеждам Октомврийската революция в Русия през 1917 година, Деветосептемв-
рийската 1944 година в България и т.н. като буржоазни революции, възникналия в ре-
зултат на такъв тип революции обществен строй като държавен капитализъм и всеобе-
мащата държавна собственост като групова, а не „обществена” собственост (собстве-
ност на комунистическата номенклатура) е издадена през 1991 година. А книгата на А. 
А. Здоров „Государственный капитализм и модернизация Советского союза (к вопросу 
о классовой природе советского общества)”, в която е разработена подобна теория, е 
издадена през 1998 година. В книгата ми „Какво става” няма нито едно нещо, което да 
е опровергано през тези 20 години. Моите постановки, които предложих на обществе-
ното внимание през 1991 година, се потвърдиха напълно. По-долу давам два типа ана-
лизи, публикувани в книгата „Какво става”: а) Анализи, които напълно са потвърдени 
от 20-годишния преход и вече са широко приети в обществените науки и общественото 
съзнание; б) Анализи, които също са се потвърдили и макар и по-трудно, но постепен-
но също „проникват” в обществените науки и в общественото съзнание. Моля, който 
счита, че моите претенции не са основателни, да ми приведе своите аргументи на мейл 
– naidenov@TU-Sofia.bg 

 
А. Анализи, които напълно са потвърдени от 20-годишния преход и вече са 

широко приети в обществените науки и общественото съзнание 
А.1. Нито демокрацията, нито авторитаризма сами по себе си са „добри” или 

„лоши” форми на политически отношения. Демократичното политическо устройство 
не може автоматично да доведе до социален просперитет. Очакванията на извесни уче-
ни като Бжежински, Дарендорф и др., публикувани в техни книги и статии в началото 
на „прехода”, в които те радостно прокламираха „светлото бъдеще” в резултат на уста-
новяването на демокрация, се оказаха напълно неверни. Впоследствие, както вече от-
белязах, те признаха своите грешки. 

А.2. Българската история има континуитет (приемственост). Икономическото, по-
литическото, културното и социалното, в най-общ план развитие, по времето на така 
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наречения „социализъм” (съветския тип държавен капитализъм) е естествено продъл-
жение на предходното историческо развитие. 

А.3. Насилието в България след 9.09.1944 година, чрез което се утвърждава капи-
талистическия начин на производство, е сравнително „цивилизовано” в сравнение с 
насилието през този период (на генезис на капитализма) в страните от първия ешелон 
на капитализма, а и в сравнение с утвърждаването на капитализма по настоящем в раз-
виващите се страни. 

А.4. Стратегията на ценовите шокове през 90-те години на ХХ век в България е 
брутален грабеж на националното богатство и на спестяванията на населението. Тя е 
възможно най-лошият вариант на социална трансформация. Най-облагодетелствани от 
нея са членовете на бившата номенклатура на БКП. 

А.5. В края на осемдесетте години банкрутира не българският народ, който беше 
обикновена работна сила, а комунистическата номенклатура, която от средата на се-
демдесетте години не изпълняваше ефективно ролята си на предприемач. Съответно 
трябваше да се обяви фалит на номенклатурата, а не на българското гражданство. 
Трябваше да се направи бърза приватизация и от постъпленията от нея комунистичес-
ката номенклатура да изплати външния си дълг, да възстанови изпразнените от нея 
пенсионни и здравно осигурителни фондове, да реституира заграбената собственост и 
изплати пропуснатите ползи – например рентата за владеенето на поземления фонд и 
т.н. 

 
Б. Анализи, които също са се потвърдили и макар и по-трудно, но постепенно 

също „проникват” в обществените науки и в общественото съзнание 
Б.1. Движението на финансовите потоци, чрез което се осъществи грабежа (кон-

центрация и централизация на индивидуалните капитали) в продължение на 20 години 
е по следната верига: 1. Спестявания на населението се акумулират в държавните бан-
ки. 2. От там има два варианта: а) директно от банките отиват като кредити на „наши 
хора”; б) от държавните банки отиват в държавните предприятия и от тях към фирми 
на „наши хора” на изхода и входа на предприятията. 3. След три години се прави цено-
ви шок (1991, 1994, 1997 година), чрез който се обезценяват задължениета на „нашите 
хора” към предприятията, на предприятията към банките и на банките към вложилите в 
тях парите си български граждани. 

Б.2. Съветският държавен капитализъм (така нареченият „социализъм”) е успеш-
на форма на генезис на капитализма в България, имаща своята възходяща и след 1975 
година низходяща фаза. 

Б.3. Авторитарният политически режим в България след 9.09.1944 година е естес-
твена форма на политически отношения за етапа на развитие на капитализма в Бълга-
рия и за националната спецификата на българския народ. 

Б.4. „Червеният” и „синият” елити разиграват политически „театър” „смяна на 
властта” и насъсвайки двата електората, преследват заедно и съгласувано общите си 
грубо материални интереси. „Легитимирането” на източването на спестяванията на на-
селението и декапитализацията на предприятията става чрез ценови шокове. Възлов 
момент в тях е отклоняването на населението от защита на икономическите му интере-
си чрез „смяна на властта”. Оптималната политическа конфигурация за политическия 
„театър” и ценовите шокове е БСП на власт, СДС – в опозиция. 

Б.5. Октомврийската революция 1917 година, Деветосептемврийската 1944 годи-
на и всички други революции от този тип, са буржоазни по своя характер, обществото, 
което възниква в резултат от тези революции е държавен капитализъм, а държавната 
собственост в тези общества е групова, а не „обществена” собственост – собственик на 
средствата за производство е комунистическата номенклатура, а не „народа”. 
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Б.6. Македонската нация е реалност, а не фикция. Тя е резултат на продължител-
ните борби на българските македонци (и власи) за политическа автономия и държав-
ност. В резултат на историческото развитие, при което българската народност в етапа 
на генезиса на капитализма е била териториално разделена, от нея се раждат две нации 
и държави – българска и македонска. 

 
В момента, в световната наука във все повече държави се правят научни „проби-

ви” и в анализа на така наречените „социалистически общества” се използва парадиг-
мата „буржоазна революция, държавен капитализъм, групова собственост”. Гордея се, 
че пръв съм лансирал тази парадигма в световната наука и съм извоювал приоритет на 
българските обществени науки. 
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Приложение 3. Извършена по двата метода за всички години на ХХ век клъстери-

зация на капиталистическия начин на производство по държави, за които имаме 
данни 

 

1900 
 

 
 
 

 
 
В първия клъстер (2Л) попадат Аржентина (1), Германия (3), Дания (4) и Канада (5). 
Във втория клъстер (3Д) попада Бразилия (2) 
В третия клъстер (1Л) попада САЩ (6). 
В четвъртия клъстер (2Д) попада Франция (7). 
В петия клъстер (1Д) попада Япония (8). 



 174

1905 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1) и САЩ (6). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Аржентина (2), Германия (4) и Дания (5). 
В третия клъстер (2Д) попада Бразилия (3). 
В четвъртия клъстер (3Д) попада Франция (7). 
В петия клъстер (1Д) попада Япония (8). 
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1910 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1) и САЩ (7). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Аржентина (2), Германия (4), Дания (5), Канада (6) и 
Франция (8). 
В третия клъстер (3Л) попада Бразилия (3). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада Чили (9). 
В петия клъстер (2Д) попада Япония (10). 



 176

1915 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1) и САЩ (5). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Аржентина (2) и Дания (4). 
В третия клъстер (3Л) попадат Бразилия (3) и Япония (7). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада Чили (6). 
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1920 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1) и САЩ (6). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Аржентина (2), Дания (4), Канада (5) и Франция (7). 
В третия клъстер (3Л) попадат Бразилия (3) и Япония (9). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада Чили (8). 
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1925 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1) и САЩ (9). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Аржентина (2), Германия (6), Дания (7) и Франция 
(10). 
В третия клъстер (3Л) попадат Бразилия (3), България (4), Гватемала (5), Мексико (8), 
Хондурас (11) и Япония (13). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада Чили (12). 
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1930 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1), Аржентина (2), Белгия (3), Германия (7), 
Дания (8), Канада (9), САЩ (12), Франция (16) и Швейцария (19). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Бразилия (4), България (5), Гватемала (6), Куба (10), 
Мексико (11), Унгария (14), Финландия (15), Хондурас (17) и Япония (20). 
В третия клъстер (1Д) попада СССР (13). 
В четвъртия клъстер (2Д) попада Чили (18). 
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1935 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (1Л) попадат Австралия (1), Дания (8), САЩ (11) и Швейцария (16). 
Във втория клъстер (3Л) попадат Аржентина (2), Белгия (3), Германия (7), Канада (9), 
Финландия (13) и Франция (14). 
В третия клъстер (2Л) попадат Бразилия (4), България (5), Гватемала (6), Мексико (10) 
и Хондурас (15). 
В четвъртия клъстер (2Д) попада Унгария (12). 
В петия клъстер (1Д) попада Япония (17). 
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1940 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Дания (6), Канада (8), САЩ (11) и 
Швейцария (17). 
Във втория клъстер (1Л) попадат Аржентина (2), Гватемала (5), Финландия (14) и Чили 
(16). 
В третия клъстер (3Л) попадат Бразилия (3), България (4), Еквадор (7), Куба (9), Мек-
сико (10) и Хондурас (15). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада СССР (12). 
В петия клъстер (2Д) попадат Унгария (13) и Япония (18). 
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1945 
 

 
 
 

 
 

В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1) и Швейцария (17). 
Във втория клъстер (1Л) попадат Аржентина (2), Бразилия (3), Гватемала (5), Дания 
(6), Еквадор (7), Колумбия (9), Куба (10), Мексико (11), Перу (12), Хондурас (15) и Чи-
ли (16). 
В третия клъстер (1Д) попада България (4). 
В четвъртия клъстер (3Л) попада Канада (8), САЩ (13) и Финландия (14). 
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1950 
 

 
 
 

 
 



 184

В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Венецуела (7), Дания (10), Канада (13), 
Нова Зеландия (18), САЩ (23) и Швейцария (29). 
Във втория клъстер (3Л) попадат Австрия (2), Аржентина (3), Белгия (4), Германия (9), 
Финландия (25), Франция (26) и Чили (28). 
В третия клъстер (1Л) попадат Боливия (5), Бразилия (6), Гватемала (8), Еквадор (12), 
Колумбия (14), Коста Рика (15), Куба (16), Мексико (17), Панама (19), Перу (20), Пуер-
то Рико (22) и Хондурас (27). 
В четвъртия клъстер (2Д) попадат Доминиканска република (11) и Полша (21). 
В петия клъстер (1Д) попада СССР (24). 
В шестия клъстер (3Д) попада Япония (30). 



 185

1955 
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В първия клъстер (4Л) попадат Австралия (1), Венецуела (9), Дания (12), Канада (15) и 
Нова Зеландия (20). 
Във втория клъстер (3Л) попадат Австрия (2), Аржентина (4), Белгия (5), Германия 
(11), Уругвай (28), Финландия (29), Франция (30) и Чили (32). 
В третия клъстер (2Д) попадат Алжир (3), Доминиканска република (13) и Куба (18). 
В четвъртия клъстер (1Л) попадат Боливия (6), Бразилия (7), Гватемала (10), Еквадор 
(14), Колумбия (16), Коста Рика (17), Мексико (19), Панама (21), Перу (22), Пуерто Ри-
ко (24), Салвадор (25), Хондурас (31) и Япония (34). 
В петия клъстер (1Д) попадат България (8), Полша (23) и СССР (27). 
В шестия клъстер (2Л) попадат САЩ (26) и Швейцария (33). 
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1960 
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В първия клъстер (3Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Белгия (4), Великобритания 
(8), Германия (11), Дания (13), Канада (17), Нова Зеландия (22), Норвегия (23), Фин-
ландия (36), Франция (37), Холандия (38) и Швеция (43). 
Във втория клъстер (1Л) попадат Аржентина (3), Боливия (5), Бразилия (6), Гватемала 
(10), Гърция (12), Еквадор (15), Иран (16), Колумбия (18), Коста Рика (19), Мексико 
(20), Никарагуа (21), Панама (24), Парагвай (25), Перу (26), Португалия (28), Пуерто 
Рико (29), Салвадор (30), Турция (34), Уругвай (35), Хондурас (39), Чили (41) и Япония 
(44). 
В третия клъстер (1Д) попадат България (7), Полша (27), Северна Корея (32), СССР 
(33) и Чехословакия (40). 
В четвъртия клъстер (2Д) попада Венецуела (9). 
В петия клъстер (3Д) попада Доминиканска република (14). 
В шестия клъстер (2Л) попадат САЩ (31) и Швейцария (42). 
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1965 
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В първия клъстер (3Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Белгия (4), Великобритания 
(8), Венецуела (9), Германия (11), Дания (13), Италия (19), Канада (20), Нова Зеландия 
(26), Норвегия (27), Финландия (40), Франция (41), Холандия (42) и Швеция (47). 
Във втория клъстер (1Л) попадат Аржентина (3), Боливия (5), Бразилия (6), Гватемала 
(10), Гърция (12), Доминиканска република (14), Еквадор (15), Иран (17), Испания (18), 
Колумбия (21), Коста Рика (22), Мексико (24), Никарагуа (25), Панама (28), Парагвай 
(29), Перу (30), Португалия (32), Пуерто Рико (33), Салвадор (34), Турция (38), Уругвай 
(39), Хондурас (43) и Чили (45). 
В третия клъстер (1Д) попадат България (7), Куба (23), Полша (31), Северна Корея (36), 
СССР (37) и Чехословакия (44). 
В четвъртия клъстер (2Д) попада Етиопия (16). 
В петия клъстер (2Л) попадат САЩ (35) и Швейцария (46). 
В шестия клъстер (4Л) попада Япония (48). 
 



 191

1970 
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В първия клъстер (3Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Белгия (5), Великобритания 
(9), Венецуела (10), Германия (12), Дания (14), Италия (23), Канада (24), Нова Зеландия 
(29), Норвегия (30), Финландия (43), Франция (44), Холандия (45), Швеция (50) и Япо-
ния (51). 
Във втория клъстер (3Д) попадат Алжир (3), Етиопия (17), Индия (18) и Ирак (19). 
В третия клъстер (2Л) попадат Аржентина (4), Боливия (6), Бразилия (7), Гватемала 
(11), Гърция (13), Доминиканска република (15), Еквадор (16), Ирландия (21), Испания 
(22), Колумбия (25), Коста Рика (26), Мексико (27), Никарагуа (28), Панама (31), Па-
рагвай (32), Перу (33), Португалия (35), Пуерто Рико (36), Салвадор (37), Турция (41), 
Уругвай (42), Хондурас (46) и Чили (48). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада България (8). 
В петия клъстер (4Д) попадат Иран (20) и Сирия (39). 
В шестия клъстер (2Д) попадат Полша (34), СССР (40) и Чехословакия (47). 
В седмия клъстер (1Л) попадат САЩ (38) и Швейцария (49). 
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1975 
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В първия клъстер (3Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Белгия (5), Великобритания 
(10), Венецуела (11), Германия (14), Дания (16), Италия (27), Канада (28), Нова Зелан-
дия (36), Норвегия (37), САЩ (46), Финландия (52), Франция (53), Холандия (54), 
Швеция (59) и Япония (60). 
Във втория клъстер (4Д) попадат Алжир (3), Гана (12), Египет (18), Етиопия (20), Заир 
(21), Индия (22), Ирак (23), Кения (29), Китай (30), Тунис (49) и Чили (57). 
В третия клъстер (2Л) попадат Аржентина (4), Бирма (6), Боливия (7), Бразилия (8), 
Гватемала (13), Гърция (15), Доминиканска република (17), Еквадор (19), Ирландия 
(25), Испания (26), Колумбия (31), Коста Рика (32), Мексико (34), Никарагуа (35), Па-
нама (39), Парагвай (40), Перу (41), Португалия (43), Пуерто Рико (44), Салвадор (45), 
Турция (50), Уругвай (51) и Хондурас (55). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада България (9). 
В петия клъстер (5Д) попадат Иран (24), Оман (38) и Сирия (47). 
В шестия клъстер (3Д) попада Кувейт (33). 
В седмия клъстер (2Д) попадат Полша (42), СССР (48) и Чехословакия (56). 
В осмия клъстер (1Л) попада Швейцария (58). 
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1980 
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В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Великобритания (9), Герма-
ния (13), Дания (15), Италия (24), Канада (27), Нова Зеландия (37), Норвегия (38), САЩ 
(47), Финландия (55), Франция (56), Холандия (57), Швейцария (61), Швеция (62) и 
Япония (64). 
Във втория клъстер (6Д) попада Алжир (3), Кения (29), Оман (39) и Тунис (52). 
В третия клъстер (1Л) попадат Аржентина (4), Бирма (5), Боливия (6), Бразилия (7), 
Венецуела (10), Гватемала (12), Гърция (14), Доминиканска република (16), Египет 
(17), Еквадор (18), Заир (20), Испания (23), Йемен (25), Китай (30), Колумбия (31), Кос-
та Рика (33), Мадагаскар (34), Мексико (35), Никарагуа (36), Панама (40), Парагвай 
(41), Перу (42), Португалия (44), Пуерто Рико (45), Салвадор (46), Уругвай (54), Хон-
дурас (58), Чили (60) и ЮАР (63). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада България (8). 
В петия клъстер (5Д) попадат Гана (11), Индия (21), Сомалия (49) и Судан (51). 
В шестия клъстер (4Д) попада Етиопия (19), Ирак (22), Йордания (26) и Конго (32). 
В седмия клъстер (3Д) попада Катар (28). 
В осмия клъстер (7Д) попада Сирия (48). 
В деветия клъстер (2Д) попадат Полша (43), СССР (50), Унгария (53) и Чехословакия 
(59). 
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1985 
 

 



 198

 
 

 
 

В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Белгия (5), Великобритания 
(10), Германия (13), Дания (15), Италия (25), Канада (29), Нова Зеландия (44), Норвегия 
(45), САЩ (53), Финландия (61), Франция (62), Холандия (63), Швейцария (67), Шве-
ция (68) и Япония (71). 
Във втория клъстер (6Д) попадат Алжир (3), Египет (17), Йордания (27), Конго (34), 
Либия (37), Никарагуа (43), Полша (50) и Тунис (57). 
В третия клъстер (1Л) попадат Аржентина (4), Бирма (6), Боливия (7), Бразилия (8), 
Венецуела (11), Гватемала (12), Доминиканска република (16), Еквадор (18), Заир (20), 
Зимбабве (21), Иран (23), Испания (24), Камерун (28), Китай (32), Колумбия (33), Коста 
Рика (35), Мавриций (38), Мадагаскар (39), Малави (40), Мароко (41), Мексико (42), 
Панама (47), Парагвай (48), Перу (49), Португалия (51), Салвадор (52), Тайланд (55), 
Турция (58), Уругвай (59), Филипини (60), Хондурас (64), Чили (66), ЮАР (69) и Юж-
на Корея (70). 
В четвъртия клъстер (1Д) попада България (9). 
В петия клъстер (8Д) попадат Гърция (14), Кувейт (36) и Оман (46). 
В шестия клъстер (4Д) попада Етиопия (19). 
В седмия клъстер (5Д) попадат Индия (22), Йемен (26), Кения (31) и Танзания (56). 
В осмия клъстер (7Д) попада Катар (30). 
В деветия клъстер (2Д) попада СССР (54). 
В десетия клъстер (3Д) попада Чехословакия (65). 
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В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Белгия (5), Великобритания 
(10), Германия (14), Дания (16), Ирландия (25), Италия (26), Канада (30), Нова Зелан-
дия (42), Норвегия (43), Саудитска Арабия (51), САЩ (52), Финландия (59), Франция 
(60), Холандия (61), Швейцария (65), Швеция (66) и Япония (69). 
Във втория клъстер (5Д) попадат Алжир (3), Йемен (27) и Йордания (28). 
В третия клъстер (1Л) попадат Аржентина (4), Бенин (6), Боливия (8), Бразилия (9), Ве-
нецуела (11), Гватемала (13), Доминиканска република (17), Еквадор (19), Заир (21), 
Зимбабве (22), Иран (24), Камерун (29), Китай (32), Колумбия (33), Коста Рика (34), 
Мавриций (36), Мадагаскар (37), Малави (38), Мароко (39), Мексико (40), Никарагуа 
(41), Панама (45), Парагвай (46), Перу (47), Салвадор (50), Сирия (53), Тайланд (54), 
Турция (56), Уругвай (57), Филипини (58), Хондурас (62), Чили (64), Шри Ланка (67) и 
ЮАР (68). 
В четвъртия клъстер (4Д) попадат Бирма (7), Виетнам (12), Египет (18), Индия (23), 
Кения (31) и Танзания (55). 
В петия клъстер (6Д) попада Гърция (15). 
В шестия клъстер (3Д) попада Етиопия (20). 
В седмия клъстер (7Д) попадат Кувейт (35) и Оман (44). 
В осмия клъстер (1Д) попадат Полша (48) и Русия (49). 
В деветия клъстер (2Д) попада Чехословакия (63). 
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В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Австрия (2), Великобритания (6), Дания 
(7), Израел (12), Ирландия (15), Испания (16), Италия (17), Канада (19), Мавриций (23), 
Нова Зеландия (25), Норвегия (26), Оман (27), Португалия (30), САЩ (32), Финландия 
(39), Холандия (40) и Швейцария (42). 
Във втория клъстер (5Д) попадат Алжир (3), България (5), Кения (20) и Русия (31). 
В третия клъстер (3Д) попадат Бирма (4) и Индия (13). 
В четвъртия клъстер (2Д) попадат Египет (8) и Тунис (35). 
В петия клъстер (1Л) попадат Еквадор (9), Зимбабве (11), Иран (14), Йордания (18), 
Китай (21), Коста Рика (22), Мароко (24), Перу (28), Полша (29), Сирия (33), Тайланд 
(34), Филипини (38), Чили (41), Шри Ланка (44) и ЮАР (45). 
В шестия клъстер (1Д) попада Етиопия (10). 
В седмия клъстер (7Д) попада Турция (36). 
В осмия клъстер (6Д) попада Уругвай (37). 
В деветия клъстер (4Д) попада Швеция (43). 
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В първия клъстер (2Л) попадат Австралия (1), Великобритания (6), Дания (9), Ирлан-
дия (16), Италия (17), Канада (19), Нова Зеландия (26), САЩ (31), Холандия (37), 
Швейцария (40) и Швеция (41). 
Във втория клъстер (8Д) попадат Австрия (2), Израел (13) и Португалия (29). 
В третия клъстер (4Д) попада Алжир (3). 
В четвъртия клъстер (2Д) попада Афганистан (4). 
В петия клъстер (3Д) попада България (5). 
В шестия клъстер (1Л) попадат Виетнам (7), Еквадор (11), Китай (21), Коста Рика (22), 
Мавриций (23), Мароко (24), Оман (27), Тайланд (33), Турция (34), Филипини (36), Чи-
ли (39) и Шри Ланка (42). 
В седмия клъстер (5Д) попада Гърция (8). 
В осмия клъстер (7Д) попадат Египет (10), Етиопия (12), Иран (15), Йордания (18), Ке-
ния (20), Нигерия (25), Полша (28), Русия (30), Сирия (32), Унгария (35) и ЮАР (43). 
В деветия клъстер (1Д) попада Индия (14). 
В десетия клъстер (6Д) попада Чехия (38). 
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В първия клъстер (3Д) попадат Алжир (1), България (2), Виетнам (3), Йордания (8), 
Мароко (11), Монголия (12), Русия (16), Унгария (18) и Чехия (20). 
Във втория клъстер (2Л) попадат Еквадор (4), Иран (7), Китай (9), Мавриций (10), Ни-
герия (13), Полша (15), Филипини (19) и Шри Ланка (21). 
В третия клъстер (2Д) попада Етиопия (5). 
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В четвъртия клъстер (1Д) попада Индия (6). 
В петия клъстер (3Л) попада Нова Зеландия (14). 
В шестия клъстер (1Л) попада САЩ (17). 
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Приложение 4. Доклад на юбилейна Х международна научна конференция “МЕ-
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Abstract. We present the results of a three-year university project "Clusters of Capitalism (Typology and 
Dynamics of the Capitalist Economies)." Our aim is, using statistical methods, to typology capitalist economies 
and to trace out the dynamics of the type of economy of individual countries. This paper will examine indicators 
for education. No significant difference was found between the average number of the children in primary and 
secondary schools per 1000 population between the clusters of Anglo-Saxon liberal capitalism and Soviet state 
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1000 population. The specificity of the number of students per 1000 population is its large variations in the 
cluster of Anglo-Saxon liberal capitalism. 
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Представяме един от резултатите на тригодишен университетски проект на тема 

„Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики)”, 
Договор НИД 21.03-2/2009 година. 

1. Този проблем – за клъстерите капитализъм не е изследван. Изследвани са ви-
довете и етапите на капитализма. Тези изследвания, въпреки че използват статистичес-
ки данни, не се основават на обработката на данните, още по-малко на изследване на 
динамични статистически редове. Изследванията имат дедуктивен характер. Много 
често видовете капитализъм в същото време се разглеждат и като етапи на развитието 
на капитализма. Впрочем такъв подход е съвсем резонен. Най-често за разграничаване 
на видовете капитализъм се използва дихотомията „либерален капитализъм – държавен 
капитализъм”. Критерий е степента на намеса на държавата в националната икономика 
– при минимална намеса капитализмът е либерален, при максимална намеса е държа-
вен. Ние считаме, че този подход е уместен. 

2. Поставихме си цел, използвайки статистически методи, да типологизираме 
капиталистическите икономики и да проследим динамиката на типа икономика на от-
делните страни. Искаме да установим клъстерите на капиталистическото развитие: а) 
глобално – като се обхванат колкото се може повече страни; б) темпорално – като се 
обхване колкото се може по-продължителен период. 

За да извършим клъстеризацията събрахме данни по три основни индикатора: 
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- степен на развитост на страната; 
- дял на държавния сектор в националната икономика; 
- участието на държавата в преразпределението на брутния вътрешен продукт. 
Първият индикатор – „степен на развитост”, изследваме чрез брутния вътрешен 

продукт на глава от населението на страните. Третият индикатор – „участието на дър-
жавата в преразпределението на брутния вътрешен продукт” изследваме по два начина: 
а. проследяваме динамиката на относителния дял на правителствените приходи спрямо 
брутния вътрешен продукт; б. проследяваме динамиката на относителния дял на пра-
вителствените разходи спрямо брутния вътрешен продукт. Събирането на статистичес-
ка информация по вторият индикатор - „дял на държавния сектор в националната ико-
номика” ни затрудни. Предварителното проучване през първата година на проекта по-
каза, че държави, за които има индикатори, позволяващи директното изчисляване на 
дела на държавния сектор в националната икономика са много малко. За повечето 
държави изобщо липсват индикатори, позволяващи директно изчисляване на дела на 
държавния сектор в националната икономика. Ето защо използваме експертна оценка 
по петстепенна скала: 

• Дял на държавния сектор до 20% 

• Дял на държавния сектор между 20% и 40% 

• Дял на държавния сектор между 40% и 60% 

• Дял на държавния сектор между 60% и 80% 

• Дял на държавния сектор над 80% 
Експертните оценки се базират на наличната емпирична информация – а) на 

индикатори, позволяващи директна оценка; б) на индикатори, позволяващи косвени 
оценки. Методологическата основа на този подход е, че дълбоката същност на един 
феномен, се проявява в различни форми. Дотолкова, доколкото делът на държавния 
сектор е несъмнено същностна характеристика на капиталистическия начин на произ-
водство, той влияе, и съответно може да бъде открит, чрез други – количествено фик-
сирани икономически явления. 

3. Основната ни работна ни хипотеза е, че обработката на статистическата ин-
формация по трите показателя, ще покаже групирания (клъстери) от държави. Имаме 
още две хипотези: а. Клъстери най-вероятно ще бъдат групирани в ядра, които ще при-
надлежат към един от двата типа капитализъм – либерален или държавен; б. Някои от 
държавите, които имат по-дълго историческо развитие, ще местят позициите си в клъс-
терите, в ядрата и в двата типа капитализъм.225  

4. Методиката за статистически анализ на данните и клъстеризация е „йерар-
хична агломеративна клъстеризация”. 

Държавите се групират в качествено еднородни групи въз основа на стойности-
те на трите основни количествени индикатора. Основният резултат от йерархичната 
агломеративна клъстеризация е т.нар. дендрограма. Това е графичен инструмент, 
който показва степента на близост между държавите, чрез който могат да се определи 
броят и съставът на клъстерите. 

5. В резултат на комбинирането на наличните данни за трите индикатора се по-
лучава следното разпределение на държавите, за които имаме данни, по години: 
 

                                                           
225 Само отбелязваме, защото това е извън темата на доклада, че и трите ни хипотези се потвърдиха в 
хода на изследването. 
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Фиг. 1. Брой държави, за които има данни и по трите индикатора, по години 

 
В резултат на клъстеризацията за всяка от 22-те фиксирани години се получиха 

от четири до единадесет клъстера. Във всеки клъстер има от една до 35 държави. За 
всяка от тези години определяме кой клъстер е либерален капитализъм и кой държавен 
капитализъм. Това се определя от степента на държавна намеса в икономиката – тоест 
от общия резултат на двата показателя – дял на държавния сектор в националната ико-
номика и участието на държавата в преразпределението на брутния вътрешен продукт. 
Дотолкова, доколкото в либералния капитализъм най-силно е присъствието на англо-
саксонските страни, него го означаваме като англосаксонски либерален капитализъм. 
Дотолкова, доколкото в държавния капитализъм най-устойчиво е присъствието на 
СССР, него го означаваме като съветски държавен капитализъм. Когато някой от двата 
клъстера се състои само от една държава, правим още един избор на клъстер – този 
който е най-близкостоящ до него. 

6. След като направихме клъстеризацията по трите показателя, събрахме статис-
тическа информация по още 22 показателя, групирани в четири раздела: икономически 
показатели; социални показатели; демографски показатели и инфраструктурни показа-
тели. В настоящия доклад ще разгледаме показателите за образование от раздела на 
социалните показатели. Три са показателите, за които открихме дълги редове от данни: 
а) Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението); б) Учители в ос-
новни и средни училища (на 1000 човека от населението); в) Студенти в университети-
те (на 1000 човека от населението). 

7. Ето данните и техния анализ по трите показатели: 
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Таблица 1. Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 

Години Либерален 
капитализъм 

Либерален 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

1900 149,6     203,7 

1905 152,9   196,5 117,8 

1910 177,9 143,5   142,9 

1915 144,0   196,0 145,8 

1920 126,5     162,9 

1925 141,5 47,4   168,3 

1930 168,4       

1935 143,3     182,2 

1940 160,7 118,2     

1945         

1950 180,1       

1955       131,5 

1960 218,5 145,6   184,1 

1965 261,2 163,8 180,2 152,9 

1970   189,5 169,7 136,0 

1975     148,1 126,0 

1980 201,2   140,7 123,3 

1985 196,9     138,8 

1990 132,1   151,3 147,8 

1995 196,0     142,2 

2000 210,9     103,6 

2005     
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Фиг. 2. Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 
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Тъй като данните от втори избор на либерален и държавен капитализъм са 
крайно оскъдни ще правим изводи само от първият избор на двата типа клъстери: 

1. Динамиката на броя на децата в основните и средните училища на 1000 души 
население като цяло е устойчива – движи се в границите между 100 и 200 деца. 

2. Няма съществена разлика между средните стойности на броя на децата в ос-
новните и средните училища на 1000 души население между англосаксонския либера-
лен капитализъм и съветския държавен капитализъм. Има все пак лек превес в броя на 
децата при либералния капитализъм. 

3. В началото на графиката – 1900 година, броят на децата в основните и сред-
ните училища на 1000 души население при съветския държавен капитализъм е много 
висок – 203,7. Причината е много проста. В тази година клъстера на съветския държа-
вен капитализъм се състои само от една страна – САЩ226. Едва след извънредно сил-
ните антимонополни движения в началото на ХХ век, САЩ започва постепенно да се 
придвижва към клъстера на англосаксонския либерален капитализъм. 

4. През 1965 година, заедно с Швейцария, САЩ формират вече клъстера на анг-
лосаксонския либерален капитализъм. Броя на децата в основните и средните училища 
на 1000 души население в този клъстер за тази година е най-висок за целия период на 
изследването – 261,2 деца. Възможно е това да е свързано по някакъв начин с „бейби 
бумът” в САЩ след Втората световна война. Но как – това е друг проблем. 
 

Таблица 2. Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 

Години Либерален 
капитализъм 

Либерален 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

1900 3,4     5,6 

1905 2,7   5,5   

1910   3,4     

1915 3,1   6,0   

1920 4,1       

1925 3,7 2,1     

1930 5,5       

1935 4,2       

1940 5,4 2,8     

1945         

1950 6,0       

1955       4,2 

1960 7,7 4,6   6,5 

1965 11,0 5,3 6,9 6,9 

1970   5,9 7,7 6,4 

1975     7,2 6,4 

1980 7,3   7,4 6,7 

1985 7,5     7,9 

1990 8,1   8,4 9,0 

                                                           
226 Тук възникват следните проблеми: а) Доколко е уместно преди появата на Съветска Русия, крайния 
клъстер на държавния капитализъм да се нарича „съветски държавен капитализъм”? б) Уместно ли е 
дори да е краен даден клъстер държавен капитализъм, ако при него държавната собственост е под 50%, 
той да се нарича „съветски държавен капитализъм”? Проблемите на наименованието на клъстерите ще 
се решават в следваща фаза на изследването. 
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Години Либерален 
капитализъм 

Либерален 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

1995 7,0       

2000         

2005         

 
1. Динамиката на броя на учителите в основни и средни училища (на 1000 чове-

ка от населението) е различна от динамиката на броя на децата в основните и средните 
училища. И при двата клъстера се забелязва устойчива тенденция на повишаване. Един 
учител и при двата клъстера в рамките на един век обучава все по-малко деца. 

2. Тъй като данни за броя на учителите в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) за съветския държавен капитализъм има едва от 1955 година, от 
тогава могат да се правят сравнения по този показател с англосаксонския либерален 
капитализъм. Средните стойности на двата типа клъстери са приблизително еднакви. 
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Фиг. 3. Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 
 

3. Отново, както и при първия индикатор, през 1965 година, в резултат на пре-
местването на САЩ в клъстера на англосаксонския либерален капитализъм, броят на 
учителите в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) е най-висок за 
изследвания период – 11,0. 
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Таблица 3. Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 

Години Либерален 
капитализъм 

Либерален 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

(втори из-
бор) 

Държавен 
капитализъм 

1900 0,5     3,1 

1905 0,6   3,1 0,9 

1910 0,7 0,8   1,0 

1915 0,8   4,0 1,1 

1920 1,7     1,4 

1925 1,4 0,1   2,2 

1930 3,1       

1935 1,8     2,7 

1940 4,7 2,6     

1945         

1950 10,1       

1955 2,4     5,3 

1960 10,4 3,4   5,9 

1965 4,2 5,5 6,0 10,4 

1970 21,0 6,3 8,8 10,4 

1975 6,5   6,3 12,3 

1980 9,9   5,9 9,7 

1985 12,1     11,1 

1990 28,5   9,8 4,1 

1995 13,3     5,3 

2000 16,8     4,9 

2005         
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Фиг. 4. Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 
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1. И при двата клъстера динамиката на студентите (на 1000 човека от населени-
ето), както и при учителите, има устойчива тенденция на повишаване. Изключение е 
периодът след 1990 година, при клъстера на съветския държавен капитализъм. От тога-
ва в този клъстер са включени в различна конфигурация Бирма, Етиопия, Афганистан и 
Индия. Броят на студентите в следващите години при съветския държавен капитализъм 
е устойчиво нисък. 

2. През 1970 година, в резултат на преместването на САЩ в клъстера на англо-
саксонския либерален капитализъм още от 1965 година, броят на студентите достига 
пик – 21,0 студенти на 1000 човека. Причината е, че върховото по брой поколение от 
деца в основни и средни училища през 1965 година вече учат в колежи и университети. 

3. Вторият пик е през 1990 година – 28,5 студенти. Това е година, в която клъс-
тера на англосаксонския либерален капитализъм се състои само от Германия, САЩ и 
Швейцария. А в продължение на десетилетия, преди и след това, крайният клъстер се 
състои от голямо множество, предимно латиноамерикански страни. Така че този пик е 
съвсем естествен. Тук възниква следният проблем. Ние определяме за англосаксонски 
либерален капитализъм този клъстер, който е най-краен. Там е работата, обаче, че са-
мите клъстери се местят, макар и бавно и, както е в случая, в даден момент друг клъс-
тер става най-краен. Той си има свои социални и други характеристики, различни от 
крайния преди него. Сегашният ни подход води до големи амплитуди в социалните ха-
рактеристики, които се дължат не на изменения в дадения клъстер, а на „изплуване” на 
друг като краен клъстер. Това поставя с още по-голяма сила въпроса – не е ли нужно 
освен този тип динамика, която изследваме в момента, при която показатели за при-
надлежност към даден тип клъстери са обективни величини, да се проследи движение-
то и на ядра от държави, клъстерът на които се движи между полюсите на англосак-
сонския либерален капитализъм и на съветския държавен капитализъм? 

4. Особеност на този индикатор са големите негови амплитуди при англосак-
сонския либерален капитализъм. За едната – през 1970 година, вече обяснихме причи-
ната – придвижване във времето на „бейби-бум поколението”. Другият пик – през 1990 
година очевидно се дължи на изложената по-горе особеност на клъстера тогава – че е 
„изплувал” друг клъстер от три високоразвити държави – САЩ, Германия и Швейца-
рия. Техните образователни характеристики са много по-високи, отколкото на пре-
дишния, състоящ се основно от латиноамерикански страни, клъстер. Така че отново 
подчертаваме – може би при определяне на вида на клъстерите трябва да се отчетат и 
трайните тенденции на присъствие на определени държави в двата вида клъстери за 
определени, сравнително продължителни периоди. Тогава подобни пикове най-
вероятно няма да има. 

Анализът на резултатите, както се вижда е процес не само обясняващ определе-
ни процеси и явления, но и показващ проблеми, изискващи промяна в подходите и ме-
тодите на изследване. 
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Приложение 5. Таблица на ядрата клъстери от либерален и държавен капитали-

зъм 

 
Години Ядро на държавния капитализъм Ядро на либералния капитализъм 

1900  1Л в състав: САЩ 
и 
2Л в състав: Аржентина, Германия, Дания и 
Канада 

1905  1Л в състав: Австралия и САЩ 
и 
2Л в състав: Аржентина, Германия и Дания 

1910  1Л в състав: Австралия и САЩ 
и 
2Л в състав: Аржентина, Германия, Дания, 
Канада и Франция 

1915  1Л в състав: Австралия и САЩ 
и 
2Л в състав: Аржентина и Дания 

1920  1Л в състав: Австралия и САЩ 
и 
2Л в състав: Аржентина, Дания, Канада и 
Франция 

1925  1Л в състав: Австралия и САЩ 
и 
2Л в състав: Аржентина, Германия, Дания и 
Франция 
и 
3Л в състав: Бразилия, България, Гватемала, 
Мексико, Хондурас и Япония 

1930  1Л в състав: Австралия, Аржентина, Белгия, 
Германия, Дания, Канада, САЩ, Франция и 
Швейцария 
и 
2Л в състав: Бразилия, България, Гватемала, 
Куба, Мексико, Унгария, Финландия, Хон-
дурас и Япония 

1935  1Л в състав: Австралия, Дания, САЩ и 
Швейцария 
и 
3Л в състав: Аржентина, Белгия, Германия, 
Канада, Финландия и Франция 

1940  1Л в състав: Аржентина, Гватемала, Фин-
ландия и Чили 
и 
2Л в състав: Австралия, Дания, Канада, 
САЩ и Швейцария 
и 
3Л в състав: Бразилия, България, Еквадор, 
Куба, Мексико и Хондурас 

1945  1Л в състав: Аржентина, Бразилия, Гватема-
ла, Дания, Еквадор, Колумбия, Куба, Мекси-
ко, Перу, Хондурас и Чили 
и 
2Л в състав: Австралия и Швейцария 
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Години Ядро на държавния капитализъм Ядро на либералния капитализъм 
1950  1Л в състав: Боливия, Бразилия, Гватемала, 

Еквадор, Колумбия, Коста Рика, Куба, Мек-
сико, Панама, Перу, Пуерто Рико и Хондурас 
и 
2Л в състав: Австралия, Венецуела, Дания, 
Канада, Нова Зеландия, САЩ и Швейцария 
и 
3Л в състав: Австрия, Аржентина, Белгия, 
Германия, Финландия, Франция и Чили 

1955  1Л в състав: Боливия, Бразилия, Гватемала, 
Еквадор, Колумбия, Коста Рика, Мексико, 
Панама, Перу, Пуерто Рико, Салвадор, Хон-
дурас и Япония 
и 
2Л в състав: САЩ и Швейцария 
и 
3Л в състав: Австрия, Аржентина, Белгия, 
Германия, Уругвай, Финландия, Франция и 
Чили 
и 
4Л в състав: Австралия, Венецуела, Дания, 
Канада и Нова Зеландия 

1960  1Л в състав: Аржентина, Боливия, Бразилия, 
Гватемала, Гърция, Еквадор, Иран, Колум-
бия, Коста Рика, Мексико, Никарагуа, Пана-
ма, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Ри-
ко, Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас, 
Чили и Япония 
и 
3Л в състав: Австралия, Австрия, Белгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Канада, 
Нова Зеландия, Норвегия, Финландия, Фран-
ция, Холандия и Швеция 

1965  1Л в състав: Аржентина, Боливия, Бразилия, 
Гватемала, Гърция, Доминиканска републи-
ка, Еквадор, Иран, Испания, Колумбия, Кос-
та Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, Па-
рагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, Сал-
вадор, Турция, Уругвай, Хондурас и Чили 
и 
2Л в състав: САЩ и Швейцария 
и 
3Л в състав: Австралия, Австрия, Белгия, 
Великобритания, Венецуела, Германия, Да-
ния, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норве-
гия, Финландия, Франция, Холандия и Шве-
ция 
и 
4Л в състав: Япония 
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Години Ядро на държавния капитализъм Ядро на либералния капитализъм 
1970 1Д в състав: България 

и 
2Д в състав: Полша, СССР и Чехословакия 

1Л в състав: САЩ и Швейцария 
и 
2Л в състав: Аржентина, Боливия, Бразилия, 
Гватемала, Гърция, Доминиканска републи-
ка, Еквадор, Ирландия, Испания, Колумбия, 
Коста Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто Рико, 
Салвадор, Турция, Уругвай, Хондурас и Чи-
ли 
и 
3Л в състав: Австралия, Австрия, Белгия, 
Великобритания, Венецуела, Германия, Да-
ния, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норве-
гия, Финландия, Франция, Холандия, Шве-
ция и Япония 

1975 1Д в състав: България 
и 
2Д в състав: Полша, СССР и Чехословакия 

1Л в състав: Швейцария 
и 
2Л в състав: Аржентина, Бирма, Боливия, 
Бразилия, Гватемала, Гърция, Доминиканска 
република, Еквадор, Ирландия, Испания, 
Колумбия, Коста Рика, Мексико, Никарагуа, 
Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто 
Рико, Салвадор, Турция, Уругвай и Хондурас 
и 
3Л в състав: Австралия, Австрия, Белгия, 
Великобритания, Венецуела, Германия, Да-
ния, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норве-
гия, САЩ, Финландия, Франция, Холандия, 
Швеция и Япония 

1980 1Д в състав: България 
и 
2Д в състав: Полша, СССР, Унгария и Че-
хословакия 

1Л в състав: Аржентина, Бирма, Боливия, 
Бразилия, Венецуела, Гватемала, Гърция, 
Доминиканска република, Египет, Еквадор, 
Заир, Испания, Йемен, Китай, Колумбия, 
Коста Рика, Мадагаскар, Мексико, Никара-
гуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, 
Пуерто Рико, Салвадор, Уругвай, Хондурас, 
Чили и ЮАР 
и 
2Л в състав: Австралия, Австрия, Великоб-
ритания, Германия, Дания, Италия, Канада, 
Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Финландия, 
Франция, Холандия, Швейцария, Швеция и 
Япония 
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Години Ядро на държавния капитализъм Ядро на либералния капитализъм 
1985 3Д в състав: Чехословакия 

и 
4Д в състав: Етиопия 
и 
5Д в състав: Индия, Йемен, Кения и Танза-
ния 
и 
6Д в състав: Алжир, Египет, Йордания, Кон-
го, Либия, Никарагуа, Полша и Тунис 

1Л в състав: Аржентина, Бирма, Боливия, 
Бразилия, Венецуела, Гватемала, Домини-
канска република, Еквадор, Заир, Зимбабве, 
Иран, Испания, Камерун, Китай, Колумбия, 
Коста Рика, Мавриций, Мадагаскар, Малави, 
Мароко, Мексико, Панама, Парагвай, Перу, 
Португалия, Салвадор, Тайланд, Турция, 
Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, ЮАР 
и Южна Корея 
и 
2Л в състав: Австралия, Австрия, Белгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Италия, 
Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, 
Финландия, Франция, Холандия, Швейца-
рия, Швеция и Япония 
и 
8Д в състав: Гърция, Кувейт и Оман 

1990 1Д в състав: Полша и Русия 
и 
2Д в състав: Чехословакия 

1Л в състав: Аржентина, Бенин, Боливия, 
Бразилия, Венецуела, Гватемала, Домини-
канска република, Еквадор, Заир, Зимбабве, 
Иран, Камерун, Китай, Колумбия, Коста Ри-
ка, Мавриций, Мадагаскар, Малави, Мароко, 
Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Пе-
ру, Салвадор, Сирия, Тайланд, Турция, 
Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, Шри 
Ланка и ЮАР 
и 
2Л в състав: Австралия, Австрия, Белгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Ирлан-
дия, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норве-
гия, Саудитска Арабия, САЩ, Финландия, 
Франция, Холандия, Швейцария, Швеция и 
Япония 

1995 2Д в състав: Египет и Тунис 
и 
5Д в състав: Алжир, България, Кения и Русия 

1Л в състав: Еквадор, Зимбабве, Иран, Йор-
дания, Китай, Коста Рика, Мароко, Перу, 
Полша, Сирия, Тайланд, Филипини, Чили, 
Шри Ланка и ЮАР 
и 
2Л в състав: Австралия, Австрия, Великоб-
ритания, Дания, Израел, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Мавриций, Нова Зеландия, 
Норвегия, Оман, Португалия, САЩ, Фин-
ландия, Холандия и Швейцария 
и 
4Д в състав: Швеция 

2000 4Д в състав: Алжир 
и 
6Д в състав: Чехия 
и 
7Д в състав: Египет, Етиопия, Иран, Йорда-
ния, Кения, Нигерия, Полша, Русия, Сирия, 
Унгария и ЮАР 

1Л в състав: Виетнам, Еквадор, Китай, Коста 
Рика, Мавриций, Мароко, Оман, Тайланд, 
Турция, Филипини, Чили и Шри Ланка 
и 
2Л в състав: Австралия, Великобритания, 
Дания, Ирландия, Италия, Канада, Нова Зе-
ландия, САЩ, Холандия, Швейцария и Шве-
ция 

2005   
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Приложение 6. Първични данни за всички индикатори по държави и по години 

 

1. БВП на глава от населението. Източник на информация за този индикатор са 
данните на Ангъс Мадисън (http://www.ggdc.net/MADDISO№/oriindex.htm), който дава 
БВП на глава от населението в условна валута, наречена Гери-Хамис долари (Geary-
Khamis dollars), което прави данните за всички държави сравними помежду им. 

2. Дял на БВП, разпределян от държавата. Източник: собствени изчисления на 
базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-
2005”. 

3. Дял на държавния сектор в националната икономика. Източник: експертна 
оценка по петстепенна скала: 

1. между 0 и 20% 
2. между 20 и 40% 
3. между 40 и 60% 
4. между 60 и 80% 
5. между 80 и 100% 
4. Годишен темп на прираст на БВП. Източник: собствени изчисления на базата 

на първичните данни на Ангъс Мадисън. 
5. Икономическо активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 

населението). Източник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. 
Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-2005”. Този индикатор не е анализиран, 
тъй като за него има изключително малко данни. 

6. Безработица (в % от цялото население). Източник: собствени изчисления на 
базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-
2005”. 

7. Безработица (в % от работната сила). Източник: книгата на B. R. Mitchell 
“International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

8. Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението). Из-
точник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell 
“International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

9. Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението). Източник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. 
Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

10. Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението). Източник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. 
Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

11. Работна заплата в промишлеността. Източник: собствени изчисления на ба-
зата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal Statistics. 1750-2005”. 
Този индикатор не е анализиран, тъй като данните в книгата на Митчел са във формата 
на базисни индекси, изчислени от работната заплата в текущи цени. Това означава, че в 
данните за работната заплата е включена и инфлацията, което изкривява данните в 
държави и периоди с голяма инфлация. 

12. Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението). Източ-
ник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International 
Historocal Statistics. 1750-2005”. 

13. Учители в основни и средни училища (на глава от населението). Източник: 
собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International 
Historocal Statistics. 1750-2005”. 
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14. Студенти в университетите (на 1000 човека от населението). Източник: соб-
ствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International 
Historocal Statistics. 1750-2005”. 

15. Коефициент за раждаемост (в промили). Източник: книгата на B. R. Mitchell 
“International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

16. Коефициент за смъртност (в промили). Източник: книгата на B. R. Mitchell 
“International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

17. Емигранти (на 1000 човека от населението). Източник: собствени изчисле-
ния на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal Statistics. 
1750-2005”. 

18. Имигранти (на 1000 човека от населението). Източник: собствени изчисле-
ния на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal Statistics. 
1750-2005”. 

19. Детска смъртност (промили). Източник: книгата на B. R. Mitchell 
“International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

20. Средна продължителност на предстоящия живот (години). Източник: елект-
ронната база данни на Статистическото бюро на ООН за всички страни-членки, за пе-
риода 1960-2008 година. 

21. Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението). Из-
точник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell 
“International Historocal Statistics. 1750-2005”. 

22. Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението). Източ-
ник: собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International 
Historocal Statistics. 1750-2005”. 

23. Превозени пътници по железниците (на глава от населението). Източник: 
собствени изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International 
Historocal Statistics. 1750-2005”. 

24. Пощенски услуги (писма на глава от населението). Източник: собствени из-
числения на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal 
Statistics. 1750-2005”. 

25. Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението). Източник: собстве-
ни изчисления на базата на данни от книгата на B. R. Mitchell “International Historocal 
Statistics. 1750-2005”. 
 



 221 

Австралия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 4013,4 4282,0 5209,8 4896,6 4765,6 5553,1 4708,3 5317,6 6166,1 6916,9 7411,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  2,6 2,7 3,7 5,3 4,1 4,5 5,5 7,1 13,8 12,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,9 1,2 7,0 -1,8 4,3 4,7 -9,5 5,9 6,6 -5,0 6,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)  3,5 1,4 2,5 1,3 2,6 3,9 5,9 3,8 0,5 0,7 

Безработица (в % от работната сила)  8,6 3,3 5,9 3,4 6,3 9,8 14,0 9,0 1,2 1,8 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)    72,6 103,4 84,0 28,3 27,2 49,7 127,8 156,0 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)    16,4 29,1 29,8 8,4 7,0 27,4 42,7 52,8 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)    201,3 669,2 190,1 233,8 73,6 214,1 286,8 252,2 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)   9,0 10,3 15,4 17,6 18,4 15,2 17,9 22,2 34,1 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 206,4 190,2 177,9 183,5 185,4 185,4 178,9 169,9 164,2 155,3 163,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,7 0,9 1,5 1,3 1,5 1,5  2,2 3,8 

Коефициент за раждаемост (в промили) 26,7 26,2 26,7 27,1 25,5 22,9 19,9 16,6 17,9 21,7 23,3 

Коефициент за смъртност (в промили) 11,7 10,9 10,4 10,6 10,5 9,2 8,6 9,5 9,8 10,3 9,6 

Емигранти (на 1000 човека от населението)      2,9 4,3 1,6 0,8 1,5 2,6 

Имигранти (на 1000 човека от населението)      9,4 2,8 1,9 1,7 1,0 21,4 

Детска смъртност (в промили) 100,0 82,0 75,0 68,0 69,0 53,0 47,0 40,0 40,0 29,0 24,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 5,7 5,9 6,3 7,3 7,8 7,5 6,8 6,7 6,4 6,1 5,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 3,6 4,1 4,8 5,7 5,8 6,5 4,9 4,5 4,7 5,6 5,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 25,2 31,0 41,1 54,7 59,7 62,3 56,3 52,9 53,8 72,4 61,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 97,5 109,8 138,1  143,3 167,9 164,9 144,7 150,3 156,3 179,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,5 2,4 2,8  3,4 3,0 2,6 2,3 2,6 4,9 4,5 
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Австралия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 8027,4 8790,9 10151,9 12023,5 13169,8 14411,8 15638,4 17172,7 19001,7 21731,9 23996,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 11,8 10,9 22,2 23,5 24,8 25,9 30,2 23,4 22,0 22,8  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,5 4,2 5,1 6,4 2,7 2,0 5,1 1,5 4,3 1,9 2,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,6 1,0 0,5 0,7 2,2 2,8 3,8 3,4 4,2 3,2  

Безработица (в % от работната сила) 1,4 2,4 1,2 1,6 4,9 6,1 8,3 6,9 8,4 6,4  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 166,5 111,4 118,2 218,9 175,1 165,3 120,0 69,9 35,6 36,4  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 48,4 58,7 41,7 109,3 100,6 79,8 36,1 42,8 19,0 17,0  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 109,9 70,6 71,7 191,4 252,6 225,9 79,6 80,7 30,3 24,5  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 54,7 65,4 74,5 100,0 200,0       

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 189,9 206,7 213,8 221,3 210,1 203,1 188,9 178,2 173,1 170,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,4 5,2 7,3 14,1 19,8 22,1 23,4 28,4 33,4 36,3  

Коефициент за раждаемост (в промили) 22,6 22,4 19,6 20,6 16,8 15,3 15,7 15,4 14,2 13,0  

Коефициент за смъртност (в промили) 8,9 8,6 8,8 9,0 7,9 7,4 7,5 7,0 6,9 6,7  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,8 4,6 7,0 9,6 8,6 6,2 5,9 9,5    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 14,2 13,5 16,8 20,7 9,5 12,5 11,0     

Детска смъртност (в промили) 22,0 20,0 18,0 18,0 14,0 11,0 10,0 8,0 6,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  70,8 70,9 71,0 72,6 74,3 75,6 77,0 77,8 79,2 80,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 4,7 4,1 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5 2,1 2,0 2,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 5,3 5,1 5,8 6,7 7,4 8,6 10,1 10,9    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 56,2 44,8 40,7 36,0 26,0  23,9  23,3   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 179,7 190,1 212,7 222,5 193,0 151,3 169,6 218,1 211,8 271,7  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,6 2,0   1,3 0,4 0,2     
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Австрия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2881,8 3089,8 3290,4 2653,0 2412,3 3366,9 3585,7 2906,7 3959,2 1724,6 3706,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      8,8 10,1 11,8   16,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 0,8 5,6 1,4 -7,2 7,4 6,8 -2,8 1,9 -2,6 -58,7 12,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 107,3  15,0         

Безработица (в % от цялото население)     0,9 2,8 3,6 5,2   1,8 

Безработица (в % от работната сила)           6,2 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 11,7 25,4 23,3  51,0 43,6 12,4 0,3    

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 4,1 3,7 2,0  30,9 8,7 1,5 0,0    

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)     143,7 101,2 6,1 0,0    

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           24,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 147,1 160,4 166,3  140,5 116,1 127,1 135,2  112,5 133,1 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,3 3,8 4,3  5,3 3,8 4,0 3,8  4,5 5,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,9 1,2 1,4   2,7 3,2 2,6  3,9 3,6 

Коефициент за раждаемост (в промили) 35,0 33,8 32,5  22,7 20,6 16,8 13,1   15,6 

Коефициент за смъртност (в промили) 25,2 25,1 21,2  19,0 14,4 13,5 13,7   12,4 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 2,4 4,6 4,9   0,7 0,6    0,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението)      0,7 1,2 0,9    

Детска смъртност (в промили) 231,0 231,0 189,0 218,0  119,0 104,0 99,0 74,0 162,0 66,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,7 0,8 0,8  1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 4,6 5,0 4,9   3,8 4,1 3,4   5,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 6,1 7,0 9,0   17,9 15,1 8,3   16,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 46,3 52,6 63,7   117,5 147,6 113,9   77,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,7 0,7   0,8 0,6 0,4   0,7 
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Австрия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 5053,3 6518,5 7734,1 9747,4 11646,4 13759,2 14752,4 16894,6 18047,7 20691,4 22140,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 17,7 18,9 21,6 22,3 22,7 23,7 25,0 23,6 42,5 43,2  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 11,1 8,2 2,9 7,1 -0,4 2,3 2,2 4,6 1,9 3,4 2,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 1,7 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 1,8 2,2 1,8 1,7  

Безработица (в % от работната сила) 5,4 3,5 2,7 2,4 2,0 1,9 4,8 5,4 3,7 3,6  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)      1,2 0,5 1,2 0,1 0,5  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 3,7 4,4 20,1 1,1 0,5 3,2 4,8 0,6 7,5 2,4  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 8,3 9,8 20,8 3,6 0,8 2,3 3,0 1,2 0,0 0,4  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 35,6 47,7 67,3 100,0 188,7 271,7 366,0 466,0    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 121,5 117,4 122,3 147,9 151,7 134,0 111,9 104,7 107,8 109,2  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,8 5,7 6,1 7,2 7,2 10,4 11,1 11,2 11,6   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,0 5,8 7,2 7,7 11,8 16,0 22,2 25,0 29,0 32,6  

Коефициент за раждаемост (в промили) 15,6 17,9 17,9 15,0 12,4 12,0 11,6 11,7 11,0 9,8  

Коефициент за смъртност (в промили) 12,2 12,7 13,0 13,2 12,7 12,2 11,9 10,7 10,1 9,6  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,7 0,3 0,2 0,2 0,0       

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5       

Детска смъртност (в промили) 46,0 38,0 28,0 26,0 21,0 14,0 11,0 8,0 5,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  68,6 69,7 69,9 71,1 72,4 73,7 75,5 76,7 78,0 79,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 6,4 6,4 6,2 6,7 6,1 6,8 7,7 8,1 7,8 10,6  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 21,2 23,2 24,3 22,8 24,3 24,4 22,8 24,1 33,4 22,8  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 96,4 125,7 145,9 144,7 183,8 211,0 273,7 314,4    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2    
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Алжир 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1364,7 1445,2 2088,1 1869,7 2249,2 2522,0 3151,8 3431,0 2946,9 2658,1 2862,7 3374,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 15,9 21,8 32,0 23,4 25,9 31,0 28,0 39,5 31,8 39,0 34,4 34,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика  2   3 4 3 4 3 3 3 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  3,0 6,8 6,7 10,0 7,1 1,9 5,2 -1,6 3,8 2,5 5,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население) 0,0 0,0 0,1      0,0    

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)   1,6  4,0        

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   0,2  0,4        

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)     1,8        

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 42,7 49,9 75,4 125,0 149,1 196,9 221,1 239,7 248,3 255,3 257,6  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,5 0,5 0,7 0,5 1,4 2,6 4,2 6,0 8,8 12,4   

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   47,3  53,3  60,0 64,1 67,0 68,6 70,2 71,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,5 0,5 0,4 0,3  0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,9 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,2 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 1,5 2,2 2,1 1,9   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 8,9 15,9 17,4 11,3 8,4 14,4  26,5 26,8 25,9   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1    



 226 

Аржентина 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2755,6 3478,6 3821,7 3243,7 3473,1 3919,4 4079,6 3950,0 4161,4 4356,2 4986,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 1,7 1,6 1,7 1,4 2,3 2,4 2,0 9,1 8,1 8,0 9,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  13,2 7,3 0,6 7,3 -0,4 -4,1 4,4 1,7 -3,2 1,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)      8,3 10,7 5,3 3,7 3,1 1,7 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      1,3 3,2 4,0 0,9 2,9 5,7 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)       71,7 202,6 15,9 33,1 118,5 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)         0,2 0,3 1,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 85,2 104,1 104,9 116,6 126,5 122,4 121,5 140,3 139,2 132,0 132,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,4 2,7 3,0 3,3 4,1  4,8 6,3 0,4 5,8 6,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,9 1,7  1,9 2,1 3,0 3,4 5,0 

Коефициент за раждаемост (в промили)   38,3 35,3 32,3 31,8 29,5 25,2 24,0 25,2 25,5 

Коефициент за смъртност (в промили)   18,9 15,8 15,5 14,1 12,7 13,1 10,7 10,3 9,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 8,4 8,3 14,8 13,8 6,4 4,8 5,0 2,8 1,0 0,1 1,5 

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)    124,0 127,0 121,0 100,0 106,0 90,0 82,0 68,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 3,7 3,8 4,2 3,9 4,0 3,5 3,2 3,1 2,9  2,5 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 2,8 4,4 4,9 4,0 5,1 4,3 3,7 3,3 3,0 3,4 2,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 4,0 5,2 9,1 8,4 8,8 13,2 14,4 10,7 11,6 16,0 28,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 31,9 61,6 78,8 69,4   40,1 58,3 79,6 77,1  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 0,6 1,3 1,2  1,3  0,7 0,8 0,8 1,2 
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Аржентина (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 5237,0 5559,5 6370,7 7302,0 8122,5 8206,0 6834,9 6432,9 8013,1 8580,6 9019,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,4 10,2 8,9 7,2 11,9 17,3 21,0 10,4    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,1 7,8 9,1 5,4 -0,9 1,4 -6,6 0,1 -3,1 -0,8 9,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  99,2  80,6  75,6      

Безработица (в % от цялото население)   0,8 0,7 0,4 0,3 0,7 1,4 2,8 4,0  

Безработица (в % от работната сила)   5,3 4,8 2,3 2,3 5,3 9,2 18,8 15,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 1,1 1,3 1,4 0,2 48,6     16,7  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,6 6,3 9,2 0,1      183,8  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 7,6 80,6 26,6 1,4      336,9  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 2,8 13,0 42,0 100,0 1232,6 2965,6 15325,2 104436248,3    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 145,0 145,4 149,0 159,6 154,7 163,7 173,6 152,5 151,0 237,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 6,8 7,4 8,3 9,9 9,9 7,7 10,6  9,4   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 8,0 8,8 11,1 10,7 20,6 14,1 19,8     

Коефициент за раждаемост (в промили) 24,4 22,9 21,7 22,7 23,8 24,7 22,6 20,9    

Коефициент за смъртност (в промили) 8,9 8,7 8,9 9,4 8,8 8,5 8,0 8,0    

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,0           

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 62,0 62,0 57,0 52,0 44,0 33,0 25,0 26,0 23,0 17,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  65,2  66,8  69,6 70,7 71,7 72,8 73,8 74,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 1,7 1,3 1,1 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 30,6 29,3 21,7 18,5 17,2 14,0 9,8 8,8 7,9   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 70,3 69,0 43,5 42,6 33,5 22,2  12,4 14,3   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,1 1,1 0,9 0,6 0,7 0,5      
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Афганистан 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 644,8 695,1 739,4 719,6 709,5 720,6 690,0 819,0 604,0 512,4 565,2 757,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           0,4  

Дял на държавния сектор в националната икономика           4  

Годишен темп на прираст на БВП (%)  2,0 3,6 2,2 2,0 5,2 -2,7 -0,3 -4,6 26,2 0,0 16,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от население-
то)   13,6 26,0 43,6 50,3 77,7 37,8  92,8 23,8  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,1 0,2 0,5 0,7 0,9  1,5 0,7 0,2  

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   31,3  35,3  39,3 40,4 41,3 41,7 42,0 43,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населе-
нието)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Белгия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 3731,1 3881,6 4063,9 3858,1 3962,0 4665,6 4978,6 4894,2 4561,8 4332,8 5462,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       16,6 19,8   17,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,9 2,9 2,6 -1,2 15,7 1,5 -1,0 6,2 -11,9 6,0 5,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 183,3  186,8  173,8  190,6     

Безработица (в % от цялото население)      0,1 0,2 0,8  1,4 2,1 

Безработица (в % от работната сила)      2,4 5,4 22,9   9,0 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 21,7 18,7 14,5  67,6 13,9 11,5 18,1  19,2 14,1 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 4,8 10,7 3,5  38,6 10,4 6,7 11,9  16,8 17,1 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)          67,5 320,5 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           31,9 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 122,8 127,0 129,6 4,4 136,0 108,7 113,8 125,8 122,6 109,5 105,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,8 0,9 1,1  1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 2,2 2,4 

Коефициент за раждаемост (в промили) 28,9 26,2 23,7 16,1 22,2 19,6 18,6 15,2 13,3 15,3 16,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 19,3 17,5 14,9 13,1 13,9 12,8 12,8 12,3 15,1 14,5 12,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,7 3,9 5,2  7,1 4,5 3,7 2,0 0,8 2,3 4,2 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,4 5,2 6,0  5,9 6,0 6,7 2,0 1,7 1,5 3,2 

Детска смъртност (в промили) 172,0 147,0 135,0 125,0 110,0 100,0 100,0 85,0 93,0 100,0 53,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,7 0,6 0,6  0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 8,2 9,0 10,2  9,4 12,5 13,0 9,3 4,8 3,1 7,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 20,7 22,9 26,0  29,8 31,6 32,5 24,0 10,8 26,3 25,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 74,7 91,0 108,6  105,2 139,7 179,8 155,9   228,6 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,1 2,6 2,8  3,2 1,9 1,3 0,9  0,7 1,1 
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Белгия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 6280,2 6952,1 8559,4 10610,8 12440,8 14467,4 14977,4 17197,0 18269,8 20656,5 22246,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 18,0 19,1 20,5 23,2 25,0 29,1 27,7 16,2    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1  2 2 2 2  

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,7 5,4 3,5 6,2 -1,3 4,5 1,0 3,0 2,4 3,7 2,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)    129,7    79,1  79,5  

Безработица (в % от цялото население) 1,3 1,2 0,6 0,7 2,1 3,7 5,7 4,0 3,8 3,0  

Безработица (в % от работната сила) 5,8 5,4 2,4 2,9 5,2 8,9 13,3 9,6 9,3 7,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 16,1 6,7 6,7 15,7 24,8 13,4 6,6 3,3 4,5 7,3  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 13,4 2,1 2,0 11,2 8,8 2,7 3,4 1,0 1,3 1,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 113,0 36,5 7,4 148,5 62,1 22,0 13,2 10,3 9,9 2,4  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 38,5 47,3 67,7 100,0 212,8 306,4 434,0 504,3    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 122,4 132,2 135,4 140,7 148,3 142,8 147,7 144,5 148,6   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,8 3,4 5,2 7,8 8,5 9,7 10,5 11,1 24,3 34,7  

Коефициент за раждаемост (в промили) 16,7 16,9 16,4 14,6 12,2 12,7 11,6 12,4 11,4 11,2  

Коефициент за смъртност (в промили) 12,2 12,4 12,1 12,3 12,2 11,6 11,4 10,5 10,5 10,2  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,7 3,5 4,3 4,7 4,1 4,2 3,8 3,3    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 5,8 4,6 8,5 6,4 7,1 5,6 4,8 6,3    

Детска смъртност (в промили) 41,0 31,0 24,0 21,0 16,0 12,0 9,0 8,0 6,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  70,4 70,9 71,2 71,9 73,2 75,1 76,0 76,7 77,6 79,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 7,8 6,6 6,8 7,4 6,0 7,2 7,3 6,7 5,8   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 26,5 28,6 28,9 25,6 23,7 16,6 15,2 14,3 14,6   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 236,0 255,2 272,1 279,4 236,7 331,8 269,3 298,2    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,0 0,8 0,7 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1    
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Бенин 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           1083,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)            

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)     0,4     0,5 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)          0,0 0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)          0,3 0,8 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Бенин (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 981,8 978,1 1019,7 1027,4 969,3 1128,0 1257,4 1136,3 1165,4 1284,6 1341,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)     14,6 10,0 17,6 15,3    

Дял на държавния сектор в националната икономика        1 1   

Годишен темп на прираст на БВП (%) 0,0 3,1 5,2 2,1 4,3 9,4 7,5 3,9 4,6 5,8 2,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от население-
то) 31,0  59,7 71,7 104,8 133,7 134,4 119,4 149,2 188,9  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,1 0,7 1,4 2,2 2,3 2,1 3,0  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  40,9 44,1 45,7  50,5 52,0 54,1 56,5 58,4 60,3 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населе-
нието) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населени-
ето) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1      

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5      

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Бирма 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           395,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)           0,0 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)           0,5 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)           0,1 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)           0,3 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     26,1 28,9 36,7 33,6  18,7 20,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     0,0 0,1 0,1 0,1    

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)        0,2 0,2  0,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)       0,4 0,3 0,3  0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)       2,0 1,3 1,2  0,5 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)           0,0 
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Бирма (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 466,6 563,6 616,7 641,6 663,4 828,2 945,1 785,7 980,7 1388,6 2417,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)     8,0 10,8 13,8 10,5 6,5   

Дял на държавния сектор в националната икономика    1 1 1 1 4 4   

Годишен темп на прираст на БВП (%) 13,0 3,3 2,5 4,5 4,2 8,6 2,9 2,8 6,9 13,7 13,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)        29,1    

Безработица (в % от цялото население) 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 1,4 0,9 1,3  0,8  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението) 0,3 0,6  0,0     0,0 0,2  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 0,0 0,1  0,0     0,0 0,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението) 0,1 0,3  0,0     0,0 0,1  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 92,4 95,2 97,1 100,0 112,4 144,8 160,0     

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)  77,6 110,4 149,5 145,6 154,4 155,0 159,2 158,9 122,8  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  0,6 1,1 1,8 2,8 4,8 4,8 5,2 9,0 11,6  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  43,9  51,7  57,3 58,3 59,0 60,0 60,1 61,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1  0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,2 1,8 2,2 2,0 1,7 1,5 1,6 1,2    

Пощенски услуги (писма на глава от населението)  3,5 2,8 3,1 3,0       

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0       
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Боливия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението          1689,8 1919,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           4,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)           2,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)           64,3 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)   0,8     37,0  54,4 69,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           1,5 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)         0,5 0,5 0,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)         0,6 0,6 0,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Боливия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1853,4 1606,3 1805,7 2176,4 2515,9 2572,0 2180,8 2197,5 2400,7 2561,4 2692,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 1,7 6,8 8,8 9,1 11,6 4,1 8,1 12,5    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,3 4,3 4,9 5,2 6,6 -0,9 -0,7 5,2 4,7 2,4 4,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)          44,0  

Безработица (в % от цялото население)     1,6 1,9 6,3 6,7 0,6 2,2  

Безработица (в % от работната сила)     5,2 5,8 18,0 19,0 3,6 4,8  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)       54,1 4,6 5,1   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      0,0 0,3 0,0    

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 59,3 59,3 140,7 156,4 202,1 205,2 204,4 227,9  281,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  2,0 3,2 5,9 6,9 10,9 16,1 21,3    

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  42,8  46,1  52,4 55,9 58,9 61,2 63,1 64,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3  0,2    

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Бразилия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 678,4 718,1 768,7 797,9 963,1 1007,4 1048,2 1150,0 1249,7 1389,9 1671,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 9,9 13,9 10,9 9,0 9,4 7,9 7,6 9,1 9,7 8,8 7,1 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) -1,2 2,9 1,1 4,5 9,9 0,4 -6,0 2,7 1,0 2,7 6,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)         9,5   

Безработица (в % от цялото население)         1,8   

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)          0,1 0,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)      41,2 64,3 67,5 78,4 75,6 92,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)       1,8 1,8 2,0 2,2 2,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)        0,7 0,7 0,9 1,2 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 2,2 3,5 3,9 1,2 2,5 2,7 1,9 0,8 0,4 0,1 0,7 

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то)    0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)    2,2 2,8 4,1 4,4 4,5 4,7 6,2 6,5 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 15,5 19,7 24,5 18,0 23,4 57,6 56,9 68,7 15,9 25,6 38,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 
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Бразилия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1925,7 2334,9 2448,4 3056,7 4187,4 5195,0 4914,0 4920,1 5295,7 5532,2 5877,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,2 7,4 7,3 11,2 10,0 9,8 9,8 11,1    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,3 8,3 2,0 9,8 5,2 8,8 7,9 -4,2 4,2 4,4 3,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  36,7  39,0  62,0  69,2    

Безработица (в % от цялото население) 3,1           

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)      0,7 6,2 12,4 6,8 3,2 1,7 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 0,5  21,0 100,0 362,2       

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 102,5 118,7 149,7 182,6 204,7 205,9 205,0 218,5 209,7   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,3 4,0 6,1 8,3 9,8 8,9 9,2 10,1    

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  1,3 1,9 4,6 10,2 11,4 10,1 10,4 12,0   

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,9 0,6   0,1  0,0     

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  54,7  58,8  62,7 64,6 66,5 68,5 70,3 71,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,7 0,6 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 6,0 6,0 5,0 3,6 2,8 3,6 4,8 3,8 3,3   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 41,4 70,4 28,8  11,9 29,1 21,1 21,5 21,1   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2    
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България 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1223,0  1456,0   922,4 1284,4 1235,8 1548,0 1072,7 1651,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      12,7 11,4 14,6 13,8 28,6  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      3,6 10,2 -4,6 -2,6 -22,0  

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)   0,5  1,2       

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)       48,5 40,2 61,3 257,2  

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 94,6 109,0 121,8 111,6 141,5 118,8 143,8 166,1 163,9   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,5 2,6 3,1 2,4 3,9 4,3 4,4 4,4 4,6   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,1 0,3  0,4 1,1 1,0 1,3 1,3 1,5  4,6 

Коефициент за раждаемост (в промили) 42,3 43,5 41,4 40,2 39,9 36,9 31,4 26,4 22,2 24,1 25,2 

Коефициент за смъртност (в промили) 22,6 21,7 23,0 19,9 21,4 19,2 16,2 14,6 13,4 16,2 11,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 2,1       4,7 2,3   

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 132,0 160,0 159,0 146,0 152,0 138,0 154,0 136,0 145,0 95,0 82,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5   0,5 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 1,1   1,9 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,2 0,4 0,7 0,7 1,4 1,6 1,4 1,2 2,5  6,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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България (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2147,8 2911,7 3850,0 4773,2 5830,8 6043,8 6225,9 5596,9 5282,8 5349,9 7239,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 87,6 89,3 89,4 91,7 92,9 91,1 90,6  37,3 43,5 39,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,2 9,5 6,0 5,7 8,2 -2,9 -3,0 -10,9 2,9 5,4 6,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)   139,3  178,0  198,4     

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 51,5 64,9 74,7 100,0 51,5 65,5 77,8 114,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)  154,0 152,9 136,0 126,0 123,3 138,8 123,6 117,9   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)  6,5 6,9 6,4 6,4 6,7 7,9 8,0 8,3   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 4,9 7,0 10,4 10,4 12,3 9,7 11,1 16,9 24,6   

Коефициент за раждаемост (в промили) 20,1 17,8 15,3 16,3 16,6 14,5 13,3 11,7 8,6 9,0  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,1 8,1 8,2 9,1 10,3 11,1 12,0 12,1 12,7 14,1  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 45,0 31,0 27,0 23,0 20,0 15,0 15,0 15,0 13,0   

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,2 71,3 71,3 71,0 71,2 71,2 71,6 71,1 71,7 72,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 3,2 4,9 6,8 8,0 9,0 8,8 9,3 7,0 4,2 2,6  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 7,8 10,0 11,0 12,5 11,9 11,3 11,7 11,3 8,6 6,1  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Великобритания 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 4491,8 4520,5 4610,8 5288,3 4547,9 5144,5 5440,9 5799,0 6856,0 7056,1 6939,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,8 7,4 8,2 11,3 19,9 18,4 19,3 19,7 22,3 39,2 30,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) -0,7 3,0 3,1 8,0 -6,0 4,9 -0,7 3,9 10,0 -4,4 -0,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      2,8 4,4 4,5 2,1 0,3 0,6 

Безработица (в % от работната сила)      7,9 11,2 11,0 3,3 0,5 1,6 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 17,7 9,3 13,1 16,8 38,2 13,8 9,5 12,1 19,7 47,9 27,2 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 5,2 2,4 12,7 11,2 45,9 10,1 6,9 5,9 6,4 11,1 6,1 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 85,9 64,0 244,1 73,7 630,9 181,6 98,6 42,9 20,0 59,3 28,2 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)    9,4 22,4 15,2 14,6 14,3 17,9 23,4 27,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 129,6 140,7 136,7 5,2 131,6 121,3 119,7 114,3  104,6 116,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,2 3,9 4,3  4,4 4,2 4,3 4,3  2,4 4,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)      1,3 1,4 1,4 0,9 1,4 2,1 

Коефициент за раждаемост (в промили) 28,7 27,3 25,1 21,9 25,5 18,3 16,3 14,7 14,1 15,9 15,8 

Коефициент за смъртност (в промили) 18,2 15,3 13,5 15,7 12,4 12,1 11,4 11,7 14,4 12,6 11,6 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,6 6,8 9,8 2,6 6,8 3,2 2,1 0,7   2,6 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 2,7 3,2 4,0 3,2 2,0 1,3 1,5 1,0   1,3 

Детска смъртност (в промили) 154,0 128,0 105,0 110,0 80,0 75,0 60,0 57,0 57,0 46,0 30,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,8 0,8 0,8  0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 11,6 12,0 12,7  7,7 7,3 6,9 6,0 6,4 5,7 5,8 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 30,4 30,3 31,5  37,5 28,1 18,9 18,8 14,7 22,1 14,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 99,3 118,8 127,3  132,5 138,4 145,1 161,1 134,5 136,9 172,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1 1,8 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 
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Великобритания (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 7868,1 8645,2 9751,5 10767,5 11847,1 12931,5 14164,5 16429,9 17561,4 20352,9 22518,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 28,0 27,2 24,9 31,9 30,5 32,8 34,4 30,1 41,4 24,1  

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,6 5,8 2,6 2,4 -0,1 -1,6 3,5 0,4 2,9 4,7 2,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,5 0,7 0,6 1,1 1,6 2,3 4,0 3,0 4,3 2,8  

Безработица (в % от работната сила) 1,2 1,7 1,5 2,5 3,9 5,0 10,8 5,9 8,6 5,5  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 48,8 55,6 44,5 72,2 41,7 24,3 16,4 11,3 4,1 3,7  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 13,3 16,0 16,4 33,1 14,4 15,4 14,4 5,3 3,1 3,2  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 76,3 59,4 55,3 202,9 109,9 218,4 116,3 34,0 7,3 8,7  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 39,7 51,6 69,8 100,0 208,3 389,6 600,0 889,5    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 134,2 136,6 135,8 149,9 160,2 154,0 134,6 128,7 130,3 157,9  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,0 5,6 5,8 6,7 7,9 8,0 7,2 7,0 6,8 8,1  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,1 2,6 3,5 4,8 5,4 6,2 6,4 7,7 10,3   

Коефициент за раждаемост (в промили) 15,0 17,1 18,1 16,0 12,2 13,2 13,1 13,9 12,5 11,6  

Коефициент за смъртност (в промили) 11,7 11,5 11,6 11,8 11,7 11,7 11,8 11,1 10,9 10,3  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 2,3 1,7 5,4 5,4 4,4 4,2 3,2 4,1    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,5 1,6 3,9 4,2 3,6 3,2 4,2 4,8    

Детска смъртност (в промили) 25,0 22,0 19,0 18,0 16,0 12,0 9,0 8,0 8,0 6,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  71,1 71,6 72,0 72,7 73,7 74,6 75,9 76,8 77,7 78,9 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 5,6 4,9 4,4 3,9 3,2 2,8 2,2 2,5 1,8   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 14,7 14,2 11,0 9,7 7,9 8,0 6,9 7,1 6,5   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 195,8 208,0 213,7 194,0 181,1 183,8 212,9 284,1    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3      
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Венецуела 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 821,2 860,5 885,6 979,6 1172,7 2081,3 3444,5 3180,7 4045,2 5102,3 7462,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           17,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  -1,2 3,3 3,1 20,1 29,2 1,8 7,3 -3,9 21,5 2,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от население-
то)         73,4 82,5 106,8 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)         2,4 2,6 3,3 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)         0,6 0,8 1,4 

Коефициент за раждаемост (в промили)  27,7 31,8 27,7 26,3 32,4 29,7 27,8 36,0 36,2 42,6 

Коефициент за смъртност (в промили)  23,4 21,3 23,3 19,4 17,5 17,2 16,6 16,6 15,0 10,9 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)   0,4 0,4 -0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 1,2 5,4 

Детска смъртност (в промили)       150,0 137,0 122,0 99,0 81,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населе-
нието) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 0,9 0,4 0,2 0,4 0,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)       21,5 11,2 7,8 15,7 40,1 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)      0,6 0,6 0,8 1,1 1,6 1,2 
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Венецуела (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 8749,9 9645,9 9841,5 10671,8 10471,6 10139,2 8521,4 8312,9 8953,1 8432,5 8888,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 17,0 25,8 19,4 18,8 23,3 22,0 20,3 22,4    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,4 0,3 6,6 7,7 2,9 -4,5 1,5 5,3 5,9 3,2 10,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)    1,9 2,1 1,8 3,9 3,4 3,6   

Безработица (в % от работната сила)    6,3 7,6 6,2 11,6 10,4 10,3 13,9  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)  4,9 2,8 6,2 7,9 13,0 5,1     

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)  1,3 0,5 2,3 2,1 4,5 0,7     

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  5,6 2,1 22,8 8,0 21,0 4,9     

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)   82,6 100,0 153,4 435,7      

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 113,5 183,6 191,8 213,4 218,9 225,0 195,3 190,0 174,8   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,8 5,8 6,5 7,2 8,6 9,5 8,6 9,5 8,0   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,3 3,5 5,3 4,6 14,7 16,2 16,5 24,8    

Коефициент за раждаемост (в промили) 44,3 46,0 43,6 37,0 35,2 32,8 29,0 29,9    

Коефициент за смъртност (в промили) 9,7 7,1 7,1 6,6 5,9 5,1 4,6 4,6    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 8,9 -1,4 0,8 -6,1 2,2 -0,4 -1,3 -0,1    

Детска смъртност (в промили) 70,0 54,0 48,0 49,0 44,0 32,0 26,0 24,0  16,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  59,8 62,6 65,1 67,0 68,3 69,8 71,2 72,2 73,3 73,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението)  0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 38,9 34,3 25,3 30,8        

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,3 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1      
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Виетнам 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 658,1 750,1 799,1 876,7 735,0 709,9 757,2 923,3 1024,9 1385,2 1808,8 2456,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)         16,1 22,6 20,5 27,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика      4 4 4 4  1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  4,4 4,2 1,1 1,9 -7,1 -2,9 6,0 5,1 9,5 6,8 8,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  0,5 0,6 0,7 2,2        

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  0,8 0,2 0,3 1,4        

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  0,8 1,0 0,5 5,5        

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 21,7 2,3 45,5 56,3 82,5 216,8 225,2 202,8 186,8 210,4 228,8  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 1,9 2,7 2,1  4,0 11,6  

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   44,4 46,9 49,4 53,6 57,7 61,3 65,9 69,5 72,1 73,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 1,1 1,4 1,8 2,1 2,2        

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,0 0,0 0,0  0,0        
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Гана 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           1121,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           4,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)        16,3 16,9 47,3 70,3 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           0,0 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)        0,2 0,2 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)        0,3 0,4 0,5  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)        0,9  1,6 1,2 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)        2,0   8,7 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)        0,1    
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Гана (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1199,6 1378,4 1392,6 1424,0 1246,9 1157,1 978,4 1062,2 1140,8 1264,8 1451,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 10,3 8,0 19,4 19,3 15,3 6,9 11,8 13,0 21,8   

Дял на държавния сектор в националната икономика     4 4      

Годишен темп на прираст на БВП (%) -6,4 7,4 1,3 4,8 -12,5 -3,2 5,1 3,3 4,0 3,7 5,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  44,0          

Безработица (в % от цялото население) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2   

Безработица (в % от работната сила)     0,9 1,2 0,4     

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 6,4 7,5 1,7 6,5 3,3 5,5 0,9 1,6    

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 1,5 1,5 0,9 2,5 1,6 6,5 0,2 0,5    

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 5,3 2,2 3,0 14,3 4,0 18,4 0,6 0,5    

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 32,0 43,3 62,3 100,0 155,0 722,9 6622,2 59006,7    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 104,6 89,0 188,2 171,0 171,3 184,6 174,9 180,7 183,2 186,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,1 0,2 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6  2,8  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  46,0  49,2  53,2 54,8 57,5 58,7 57,7 56,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,4 0,3 0,2  0,1 0,0      

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)  0,8 1,0 0,9  0,5 0,2     

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 7,7 16,4 24,3 36,1 32,5 8,4      

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,1 0,1         
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Гватемала 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението     1272,4 1460,2 1775,8 1712,1 2742,3 1732,0 2084,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      6,0 10,7 12,6 10,7 10,1 9,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика      1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      -1,9 4,3 15,6 14,2 1,5 7,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)           40,6 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от население-
то)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)    55,2 43,2 68,0  59,4 62,2 60,8 64,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)      2,1  2,9  2,2 3,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           0,8 

Коефициент за раждаемост (в промили)       56,8 48,1 48,2 42,9 50,9 

Коефициент за смъртност (в промили)       24,7 27,4 25,0 24,5 21,8 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)       84,0 100,0 109,0 97,0 107,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то) 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)         0,3 0,4 0,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)         0,7 1,6 1,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Гватемала (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1988,5 2193,2 2446,9 2918,7 3411,8 4004,8 3319,7 3240,0 3582,3 3927,2 4085,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 8,9 8,2 9,1 8,7 9,0 11,2 7,7 8,1    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,5 2,4 4,4 5,7 1,9 3,8 -0,6 3,1 5,0 3,6 3,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)         42,5   

Безработица (в % от цялото население)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)    6,8 1,1 7,4  2,1 1,7   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)    5,1 1,3 10,0      

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)    9,7 8,5 118,1      

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 70,7 77,4 86,1 100,0 106,2 210,0 205,5     

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 71,9 81,7 102,3 110,0 120,0 142,3 150,6  184,7 211,9  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,2 3,5 4,1 3,7 4,1 4,9 5,4  6,8   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,0 1,3 1,7 3,0 3,7 7,4 6,0  7,7   

Коефициент за раждаемост (в промили) 48,6 48,9 45,3 40,4 41,4 43,9 41,0 38,3    

Коефициент за смъртност (в промили) 20,5 17,3 16,9 14,7 12,6 10,3 8,7 7,9    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 101,0 92,0 93,0 87,0 81,0 65,0 56,0   31,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  45,9  52,4  57,4 59,9 62,5 65,2 67,9 69,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1       

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,3 0,5 0,4 0,2 0,3       

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Германия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2984,8 3104,0 3347,6 2899,0 2795,6 3531,7 3973,4 4119,8 5402,5 4514,3 3880,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 2,7 2,7 3,3   7,0 9,2 13,4   11,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,3 2,1 3,6 -5,0 8,7 11,2 -1,4 7,5 0,7 -28,8 18,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      1,0     3,2 

Безработица (в % от работната сила) 2,0 1,6 1,9 3,3 3,8 6,7 15,3 11,6   10,2 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 26,2 44,1 50,0 2,2 58,5 25,5     26,9 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 5,7 16,0 10,5 0,8 30,9 16,7     1,6 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 66,2 314,8 276,4 0,7 257,5 43,9     7,6 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           23,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 160,0 162,1 159,7   115,8     142,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,6 2,8 2,9   3,7     3,3 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,9 1,0 1,1 1,0 1,8 1,4     2,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 35,6 33,0 29,8 20,4 25,9 20,8 17,6 18,9 20,1  16,2 

Коефициент за смъртност (в промили) 22,1 19,8 16,2 21,4 15,1 11,9 11,0 11,8 12,7  10,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,4 0,5 0,4 0,0 0,1 0,9     3,5 

Имигранти (на 1000 човека от населението)     0,7 1,2     11,0 

Детска смъртност (в промили) 229,0 205,0 162,0 148,0 131,0 105,0 85,0 99,0 64,0  55,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9     0,7 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 6,4 7,4 8,9 5,8 5,2 6,6     5,8 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 15,3 18,5 23,9   32,4     29,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 58,5 73,3 87,9  72,3 99,7     83,6 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,7 0,7 0,7  1,2 0,7     0,6 
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Германия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 5797,0 7705,2 9185,7 10839,1 12040,6 14114,0 15139,8 15928,8 17298,8 18943,5 19417,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 12,7 11,0 14,8 12,8 15,6 14,7 14,2 12,7    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 11,0 8,1 5,1 4,7 -0,5 1,1 2,2 -2,9 1,9 3,2 0,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 1,8 0,5 0,3 0,0 1,7 1,4 3,8 2,5 4,9 3,8  

Безработица (в % от работната сила) 5,1 1,3 0,6 0,7 4,7 3,8 9,3 7,0 10,0 10,1 7,9 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 16,5 0,5 0,3 2,1 3,3 2,1 0,9 2,2    

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 11,4 0,3 0,1 3,0 0,6 0,7 1,3 3,2 2,2 0,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 16,2 0,7 0,8 1,5 1,1 2,1 0,6 4,6 3,0 0,1  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 33,3 45,3 69,7 100,0 147,1 202,9 239,7 304,4    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 111,9 117,5 121,2 141,6 152,6 138,3 108,5 78,4 101,9  #DIV/0! 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,5 3,7 4,0 4,8 6,0 7,0 6,9 5,2 6,5   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,5 3,8 4,6 6,8 10,9 13,3 16,6 20,8 23,7 21,9 #DIV/0! 

Коефициент за раждаемост (в промили) 15,7 17,4 17,7 13,4 9,7 10,1 9,6 11,4 9,4 9,3  

Коефициент за смъртност (в промили) 11,1 11,6 11,5 12,1 12,1 11,6 11,5 11,5 10,8 10,2  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,6 4,7 8,5 8,2 10,6 5,4 7,0     

Имигранти (на 1000 човека от населението) 9,7 11,3 14,3 17,7 7,4 12,2 8,3     

Детска смъртност (в промили) 42,0 34,0 24,0 23,0 20,0 13,0 9,0 7,0 5,0 4,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,5 70,2 70,5 71,4 72,6 74,2 75,2 76,4 77,9 78,9 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 7,0 7,7 7,2 6,5 5,3 5,9 5,5 3,9 4,6   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 29,7 25,2 19,9 17,4 17,5 18,9 18,6 14,8 19,7   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 117,6 153,3 165,0 176,1 169,5 198,8 207,1 179,5    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1    
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Гърция 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1351,1   1143,0 1432,6 2139,6 2258,2 2479,9 2222,9 937,6 1915,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       24,0 15,9   21,1 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)    -23,4 13,2 3,3 -2,4 4,2 -14,3 -15,5 -1,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)           27,2 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)           17,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)           57,3 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от население-
то)       132,0 150,5    

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)       2,8 3,0    

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)      0,7 1,1 1,2    

Коефициент за раждаемост (в промили)      26,3 31,3 28,2 24,5 25,1 20,0 

Коефициент за смъртност (в промили)      14,9 16,3 14,8 12,8 11,7 7,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението)      0,6 3,4 1,2 0,6 4,1 6,3 

Имигранти (на 1000 човека от населението)       2,8 1,9    

Детска смъртност (в промили)      90,0 99,0 113,0 98,0 35,0 44,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населе-
нието)      0,4 0,4 0,4   0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то)      0,3 0,4 0,3   0,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)      4,8 4,4 3,9    

Пощенски услуги (писма на глава от населението)      14,1 19,2 17,1  4,9 18,1 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)      1,1 0,7 0,6   0,8 
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Гърция (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2513,6 3145,6 4508,9 6210,6 7721,5 8971,2 9315,7 10015,4 10321,4 12110,9 14705,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 20,1 20,6 22,0 22,4 23,1 23,5 32,3 58,9  48,6  

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,6 4,3 9,4 8,0 6,0 1,8 3,1 0,0 2,1 4,5 2,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)        75,7  60,3  

Безработица (в % от цялото население)  1,0 0,7 0,6 0,4 0,4 3,1 2,8 4,1 4,9  

Безработица (в % от работната сила)      2,4 7,8 7,0 10,0 11,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 26,3 16,2 50,8  1,6 75,3 45,6 47,2 10,5   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 6,3 6,7 29,9  5,1 146,1 79,2 128,3 5,0   

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 8,7 9,7 53,1  2,4 301,6 110,2 2307,2 43,0   

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)   63,5 100,0 217,4 641,3 1965,2 4139,2    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 122,0 137,2 153,9 151,2 161,9 158,9 89,4     

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,5 3,8 4,5 4,8 5,5 7,2      

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  2,1 4,5 6,1 7,6 6,7   21,0 14,8  

Коефициент за раждаемост (в промили) 19,4 18,9 17,7 16,5 15,7 15,4 11,7 10,2 9,7 11,7  

Коефициент за смъртност (в промили) 6,9 7,3 7,9 8,4 8,9 9,1 9,3 9,3 9,6 10,5  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 14,7 11,1 2,4         

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 40,0 34,0 30,0 24,0 18,0 14,0 10,0 8,0 5,0   

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  68,9 70,4 71,8 73,2 74,4 75,0 76,9 77,6 78,0 79,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 23,2 24,7 36,3 30,7 42,7 47,1 42,1 43,1    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3    
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Дания 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 3016,6 3346,0 3705,1 3777,9 3992,0 4378,4 5340,8 5479,7 5116,3 5066,1 6943,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 5,1 5,6 4,7 4,9 6,7 6,2 5,7 6,2 7,1 8,9 10,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,4 1,7 3,0 -7,0 4,7 -2,3 5,9 2,2 -14,0 -7,5 7,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)         95,0  95,1 

Безработица (в % от цялото население)  0,4 0,4 0,3 0,6 1,2 1,1 2,1 3,1 1,2 1,3 

Безработица (в % от работната сила)       13,7 19,7 23,9 13,4 8,7 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 23,5 29,2 25,9 14,8 78,9 14,0 10,5 3,8 2,3 8,7 4,2 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 1,6 2,3 0,7 0,7 7,1 29,8 1,4 0,2 0,1 2,2 0,7 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 21,4 194,2 22,3 11,0 224,0 1209,9 40,7 3,8 1,3 16,3 0,9 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 2,3 2,4 2,8  11,3 9,0 7,9 8,0 9,9 13,4 19,5 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)  155,0 157,5 157,6 154,5 144,1 140,5 133,0 119,9 116,8 124,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)     5,0 4,7 4,6 4,7 4,5 4,5 4,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1,5 1,5 1,8 1,9 2,1 2,1 

Коефициент за раждаемост (в промили) 29,7 28,4 27,5 24,2 25,4 21,0 18,7 17,7 18,3 23,5 18,7 

Коефициент за смъртност (в промили) 16,8 15,0 12,9 12,8 12,9 10,8 10,8 11,1 10,4 10,5 9,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,5 3,2 3,2 1,1 2,0 1,3 4,0 2,4 3,8 1,3 6,0 

Имигранти (на 1000 човека от населението)       4,2 3,2 2,3 1,7 5,2 

Детска смъртност (в промили) 128,0 120,0 101,0 93,0 91,0 80,0 82,0 71,0 50,0 48,0 31,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 1,7 2,2 2,5 3,4 4,0 3,4 2,9 1,9 2,1 4,5 2,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 8,6 9,4 10,7 11,8 14,8 13,2 12,3 13,3 16,8 28,1 26,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 37,2 47,5 62,8 66,9 85,7 74,0 79,4 78,3 91,9 87,6 105,6 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 1,0 1,2 1,6 1,7 1,4 1,2 0,9 0,4 0,8 1,1 
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Дания (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 7395,4 8811,8 10953,3 12685,6 13621,1 15227,3 17384,1 18452,4 20350,0 22975,2 23972,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 10,7 14,4 16,5 24,6 29,6 32,0 30,2 30,7 38,0 28,6  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,1 2,8 4,6 2,0 -0,7 -0,4 4,3 1,2 3,1 3,6 2,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  100,2  88,8      68,2  

Безработица (в % от цялото население) 1,5 0,7 0,4 0,5 2,5 3,6 4,9 5,3 3,7 2,5  

Безработица (в % от работната сила) 9,7 4,3 2,3 2,9 5,2 7,0 9,2 9,7 7,0 4,6  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 2,9 17,9 7,8 15,6 29,1 43,9 160,5 45,1 81,2 203,2  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 1,4 4,4 2,9 11,4 11,7 12,1 113,7 6,4 23,8 14,3  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 2,3 13,3 50,8 20,7 19,8 36,5 456,6 19,1 37,7 23,5  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 26,7 36,4 58,8 100,0 212,8 342,6 480,8 634,0    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 147,3 150,4 142,4 145,4 154,9 182,4 174,2 156,2 149,2 146,2  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,3 6,3  8,9 11,7       

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,9 2,4 5,3 8,4 10,7 9,6 10,4 11,2 14,6   

Коефициент за раждаемост (в промили) 17,3 16,6 18,0 14,4 14,2 11,2 10,5 12,3 13,3 12,6  

Коефициент за смъртност (в промили) 8,7 9,5 10,1 9,8 10,1 10,9 11,4 11,9 12,1 10,9  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 6,0 5,2 6,2 5,5 8,0 6,0 7,1 6,3    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,2 5,8 6,3 7,8 6,3 6,5 5,2 7,9    

Детска смъртност (в промили) 25,0 22,0 19,0 14,0 10,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  72,2 72,4 73,3 74,1 74,1 74,4 74,8 75,2 76,8 77,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 27,8 27,3 26,3 24,3 22,2 27,7 30,7 30,5 29,3   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 105,0 119,4 138,7 166,3 188,3 213,5 202,3 260,1    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,1 1,0 0,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1    
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Доминиканска република 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           1026,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           19,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика           2 

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)        70,1 78,9 112,8 111,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)         1,4 2,1 2,5 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)         450,4 0,7 1,1 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)            

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Доминиканска република (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1182,6 1302,5 1258,8 1561,5 2111,3 2371,7 2291,9 2471,1 2695,0 3638,5 4022,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 22,2 19,5 12,6 16,2 17,6 14,4 12,4 10,8    

Дял на държавния сектор в националната икономика 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 6,2 4,9 -12,4 10,6 4,8 6,1 -2,5 -4,8 4,5 9,0 9,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 151,1 177,1 174,5 216,4 231,5 268,6 258,6  206,3 238,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,2 3,3 3,5 4,5 5,6  6,2  1,6   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,3 1,1 1,9 5,7 6,1  19,3     

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  52,1  58,6  63,2 65,5 68,0 69,6 70,6 71,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)            

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Египет 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           909,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)           2,4 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)           15,5 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)          29,0 37,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 1,6 14,0 18,4 43,0      71,8  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,0 0,0 0,1    0,3   1,0  

Коефициент за раждаемост (в промили)     42,2 42,8 45,4 41,3 41,3 42,7 44,4 

Коефициент за смъртност (в промили)     28,0 26,0 24,5 22,1 26,9 25,3 27,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)     137,0 155,0 151,0 161,0 162,0 153,0 130,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,2 2,7 2,9 2,6 3,0 3,0 3,0 3,7 2,9 4,5 3,2 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 2,6 4,7 6,4 6,2 8,5 9,7   0,2 8,0 9,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 
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Египет (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 884,5 991,5 1213,4 1254,1 1420,8 2069,3 2470,9 2522,8 2496,2 2935,8 3200,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 27,8 39,3 43,2 24,9 37,8 12,9 35,0 23,0 29,5 26,9  

Дял на държавния сектор в националната икономика     2 2 4 4 4 3  

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,9 4,8 6,6 6,3 10,1 10,8 6,6 2,4 4,6 5,4 4,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)  29,4          

Безработица (в % от цялото население)  1,1  0,6 0,6 1,3  2,6 3,3 2,7  

Безработица (в % от работната сила)  4,8  2,4 2,5 5,2  8,6 11,3 9,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 0,3   1,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 0,2   0,2 1,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 1,4    5,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 51,4 54,6 76,0 100,0 136,1  680,3 1360,7    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населени-
ето) 101,3 102,7 147,3 146,7 157,2 163,8 187,8 214,6 249,1 254,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,7 3,6 4,8 5,3 12,3 17,0 17,7 15,7 11,7   

Коефициент за раждаемост (в промили) 40,3 43,0 41,5 35,1 36,0 37,3 37,5  27,9 27,4  

Коефициент за смъртност (в промили) 25,8 27,0 18,4 18,3 12,1 10,0 9,1 7,5 6,7 6,3  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 136,0 109,0 113,0 116,0 89,0 76,0   35,0 32,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  46,2  50,7  56,9 60,2 63,1 66,0 68,3 69,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,3 0,3          

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 4,9 4,3          

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 10,2 12,0 12,8 10,5 5,5 6,5 10,8     

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  0,2     
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Еквадор 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението         1356,0 1443,4 1862,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)         11,4 8,4 5,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика         1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)         6,6 0,4 8,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чове-
ка от населението)           74,1 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     66,8  76,9 89,1 93,0 97,8 111,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)         2,7 2,8 3,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,3    0,6 0,6 0,9 1,3 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)      0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)         0,5 0,9 0,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Еквадор (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2101,3 2288,5 2565,8 2845,3 3459,4 4129,3 4035,7 3902,6 4248,1 3218,6 3693,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 9,9 9,7 9,5 12,1 11,5 12,8 15,1 14,5 15,5 18,6 16,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,6 6,5 9,6 7,0 5,3 4,6 4,2 2,9 3,0 -14,7 6,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)        38,0    

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)  50,3 63,0 100,0 227,3 616,6      

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 131,1 147,1 169,9 208,5 233,0 261,1 260,5 256,3 155,9 235,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,4 4,4 5,3 7,0 8,0 9,7 10,7 11,8 5,9   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,6  2,8 6,5 24,2 32,5 28,3     

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  53,4  58,0  63,3 66,3 69,0 71,4 73,4 74,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,1 0,1  0,0        

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,7 0,3 0,7 0,8        

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Етиопия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           390,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)           3,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)        0,1   0,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)           0,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)           0,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Етиопия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 422,1 440,0 547,2 594,7 609,7 648,2 551,6 574,2 553,9 611,1 697,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  5,8 13,5 13,6 18,1 25,8 36,3 38,9 17,2 23,0 22,6 

Дял на държавния сектор в националната икономика   3 3 3 5 5 5 5 3 3 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,4 5,1 5,9 5,7 0,2 4,4 -6,7 -1,6 6,2 5,4 12,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чо-
века от населението)         7,6   

Безработица (в % от цялото население)      0,2 0,1 0,1 0,0   

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 5,9 12,1 19,2 31,7 47,9 66,0 71,6 68,8 76,7 100,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,0 0,0 0,1 0,2  0,4 0,6 0,7 0,6 1,1  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  38,7  43,0  43,9 44,9 47,2 49,4 51,6 54,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Заир 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           569,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           14,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)       24,2  33,3  80,1 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)      0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)      0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)      57,2 71,2 18,3 26,3 113,0 95,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)      0,8 0,9 0,6 0,5 1,3 2,5 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)      0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
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Заир (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 733,6 747,9 738,0 768,4 760,6 598,2 570,1 510,2 295,3 217,7 230,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 15,6   34,3 22,7 17,1 28,1 13,2 5,7   

Дял на държавния сектор в националната икономика     2 2 2 2    

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,9 2,3 1,0 -0,2 -5,0 2,1 0,4 -2,4 0,7 -6,2 7,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чо-
века от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 93,1 145,9 186,3 180,1 239,3 221,8 186,9 208,1 168,6 242,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,2 0,6 1,1 1,1 1,3 2,8    

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  41,4  45,2  47,8 47,5 46,3 43,7 44,0 45,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,7  0,3 0,3 0,3       

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 123,6  147,3 233,7 133,3       

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 5,3   1,9        

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1   0,1 0,1       
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Зимбабве 
Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           701,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      18,4 18,8 18,8 19,4 27,1 8,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)           0,0 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)  1,0 15,4 33,2 54,5 97,4 106,9 90,4 84,9 103,0 118,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)   22,2 28,7 26,2 23,0 24,5 22,1 26,9 25,3 27,2 

Коефициент за смъртност (в промили)   14,1 12,6 10,6 9,6 9,2 10,3 8,4 8,5 6,9 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)    1,8 4,6 2,3 3,0 1,7 0,8 1,0 7,5 

Детска смъртност (в промили)   119,0 77,0 67,0 77,0 45,0 48,0 41,0 35,0 35,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)      2,1 2,0 1,7 1,5 1,3 0,9 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)           1,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)  7,9 14,5 17,6 20,3 24,9 35,5 30,4 23,3 17,9 29,5 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)  0,9 1,4 1,1 0,9 1,1 1,4 1,0 1,0 1,1 0,5 
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Зимбабве (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 808,4 937,9 983,5 1282,4 1401,8 1295,4 1335,2 1355,4 1271,8 1320,1 1014,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 3,3 3,3 8,9 18,8 20,1 24,1 29,0 24,0 27,4   

Дял на държавния сектор в националната икономика       2 2 2   

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,9 4,6 6,5 21,7 0,9 11,4 6,9 2,0 0,2 -5,1 -4,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,0 0,1 0,1         

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 16,5 47,1 30,7 5,5 10,9 41,9      

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 0,7 4,6 4,0 0,4 1,0 12,8      

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 1,2 27,1 3,4 0,3 1,0 32,8      

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 32,3 52,1 86,5 100,0 154,7 260,4 539,6 985,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от население-
то) 122,3 140,9 156,3 140,7 151,8 184,5 321,9 296,4 283,9 261,7  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,7 0,7 0,9 1,1 3,7 5,2 4,1 3,9  

Коефициент за раждаемост (в промили) 25,8 27,0 18,4 18,3 15,7    35,5   

Коефициент за смъртност (в промили) 6,4 6,4 6,5 6,9 7,3    12,6   

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,6 1,5 2,0 1,1 1,7 2,4 0,8 0,4 0,3   

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,1 1,9 2,5 2,3 2,0 0,9 0,7 0,3 0,3   

Детска смъртност (в промили) 21,0 19,0 23,0 19,0 18,0       

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  51,6  55,0  59,1 60,9 59,6 51,9 43,7 42,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населе-
нието) 0,6   0,6  0,5 0,4 0,4 0,3   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населени-
ето)    2,0 2,0 1,8 1,6 1,5    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,0 1,0 0,9 0,5 0,5 0,1 0,3 0,3 0,2   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 43,7 47,1 24,7 25,2 22,0 21,4 23,7     

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0     
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Израел 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           2817,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)           0,5 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)           57,2 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)           7,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)           43,8 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)          3,5  

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)           143,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           2,6 

Коефициент за раждаемост (в промили)      32,7 33,0 30,8 23,5 29,9 29,2 

Коефициент за смъртност (в промили)      14,9 9,5 8,6 8,1 6,6 6,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)      132,0 69,0 64,0 59,0 36,0 47,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)           0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)           0,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)           1,2 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)           61,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)           0,8 
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Израел (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3701,1 4663,2 6272,4 8100,6 10147,9 10984,3 11672,3 13066,9 14798,5 16172,4 16422,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      44,7 20,0 35,8 46,7 46,8  

Дял на държавния сектор в националната икономика         2 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 13,6 6,6 9,4 8,1 3,3 6,9 3,4 6,6 6,8 8,9 5,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,6 0,3 1,3 1,3 1,0 1,6 2,3 3,4 2,6 3,4  

Безработица (в % от работната сила)   3,6 3,8 3,1 4,8 6,7 8,9 6,9 8,8  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 49,8 63,9 112,4 54,8 33,9 21,7 30,9 25,1 12,8 8,6  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 5,6 6,8 35,2 3,9 33,0 23,6 112,0 122,5 13,7 47,4  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 30,9 23,4 81,2 131,1 47,8 56,0 127,6 229,8 46,5 319,8  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 31,3 41,7 67,1 100,0 305,4 4618,3 1141190,2 4233815,5    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 181,9 214,8 205,6 191,3 184,9 191,1 203,9 190,6 114,0   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,8 5,2 8,6 13,4 15,3 15,2 15,6 15,0 21,5   

Коефициент за раждаемост (в промили) 26,9 25,8 26,9 27,7 24,3 23,5 22,2 21,1 21,7   

Коефициент за смъртност (в промили) 5,7 6,3 7,0 7,1 6,8 6,6 6,2 6,4 6,0   

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 37,0 31,0 27,0 23,0 23,0 16,0 12,0 10,0 7,0 6,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  71,7 72,2 71,2 72,0 73,8 75,2 76,6 77,5 79,0 80,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,4 1,4 1,5 1,6   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,9 2,1 1,9 1,4 1,0 0,9 0,7 0,5    

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 51,5 65,8 98,7 107,3 126,2 109,6 94,7 97,4 93,6 104,5  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2  0,0  
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Индия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 599,2 643,0 696,6 690,7 635,0 698,3 725,6 680,4 686,3 664,0 619,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 3,6 3,6 3,6 3,7 6,9 5,0 4,4 4,2 4,7 12,2 5,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,5 -1,8 0,1 -2,5 -7,9 1,2 0,7 -0,9 3,3 -1,6 0,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чо-
века от населението)            

Безработица (в % от цялото население)           0,1 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)      0,5 0,5 0,5 1,0 2,4 2,3 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)      1,0 0,7 0,4 1,4 2,2 2,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)      47,8 8,2 3,3 24,0 12,0 35,7 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           38,5 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     30,8 36,2 42,0 43,1 46,1 46,6 65,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 

Коефициент за раждаемост (в промили)    37,7 32,8 32,8 34,8 34,7 32,0 27,9  

Коефициент за смъртност (в промили)    29,9 30,8 24,1 24,9 23,6 21,3 21,5  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)    202,0 195,0 174,0 181,0 164,0 160,0 169,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)     0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)     0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)     2,3 2,3 2,1 1,7 1,8 3,1 3,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)     5,6 4,8 4,7 4,0 3,8 5,9 6,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Индия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 675,6 753,2 770,8 868,0 897,3 938,4 1078,6 1308,8 1553,4 1891,7 2423,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 6,0 7,4 9,0 7,7 10,1 9,2 10,7 13,1 12,5 12,9 10,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика    4 4 4 4 4 4 4 4 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,4 7,0 -4,0 5,1 8,9 7,2 4,0 5,2 7,3 4,4 9,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,2 0,3 0,5 0,7 1,5 2,3 3,3 4,1 4,0 4,1  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от население-
то) 3,0 3,6 4,0 5,4 3,2 4,2 2,3 2,2 1,2 0,8  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 1,4 2,3 2,1 3,4 1,9 2,8 1,4 1,6 1,1 1,4  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението) 14,6 15,1 14,3 38,1 36,5 32,5 38,9 28,8 17,6 28,3  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 46,7 54,9 72,0 100,0 115,4 256,6 325,8 437,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 80,1 102,8 133,8 141,4 148,3 152,3 176,5 183,4 190,9 183,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,4 2,5 4,3 5,4 7,7 8,9 6,4  6,2 9,7  

Коефициент за раждаемост (в промили)    36,8 35,2 33,7 32,9 30,2 25,4 25,8  

Коефициент за смъртност (в промили)     15,9 12,6 11,8 9,7 9,0 8,5  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)       105,0 80,0 82,0 68,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  42,3 45,8 49,3 52,8 55,7 57,9 59,7 61,2 62,5 64,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 3,3 3,7 4,4 4,5 4,9 5,4 4,6 4,6    

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 7,7 9,3 12,2 11,9 12,3 14,4 16,1 17,6 14,7 15,6  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   
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Ирак 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           1363,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)        20,2  33,4 44,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)        0,1  0,4 0,9 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)        0,3  0,3 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)        0,2  0,5 0,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)        0,6  1,1 0,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)        2,5  2,8 5,0 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)        0,1  0,2 0,1 

 

 

 

 



 273 

Ирак (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2298,4 2735,0 3287,8 3472,7 4315,3 6377,5 3932,4 2458,4 944,7 1221,2 961,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  18,3 20,6 24,3 25,3 25,5      

Дял на държавния сектор в националната икономика    4 4 4      

Годишен темп на прираст на БВП (%) -4,1 11,6 9,1 -0,4 16,6 -2,2 -1,6 -1,3 -9,0 11,0 -0,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)  0,0 0,0 0,1 0,1       

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населени-
ето) 68,8 130,6 149,1 148,6 202,8 275,6 247,4 240,7 191,9 154,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,9 1,7 3,5 4,6 7,7 8,1 10,9     

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  50,6  58,1  61,3 63,1 65,5 69,1 70,3 68,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1     

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,5 0,3 0,3 0,3   0,3     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,6 0,4 0,3 0,2   0,2     

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 6,0 9,7 21,9         

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1      
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Иран 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           1719,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     4,9 6,3 9,7 13,5 20,3 18,3 49,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)           0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)           0,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)       1,2 1,4 1,8 1,4  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Иран (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1504,4 2156,5 2753,1 4188,8 5882,5 3973,5 4298,9 3526,1 4162,2 4837,9 6044,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  11,1 12,9 50,0 46,0 34,8 14,1 16,6 22,0 21,8 14,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1  2 2 2 2 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 0,0 9,7 12,3 10,6 4,8 -14,1 2,4 10,3 3,3 5,1 4,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 52,3 79,6 107,8 140,1 193,5 186,2 209,0 260,4 303,2 268,0  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  0,9 1,2 2,6 4,6  4,1 5,7 17,7 11,5  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  48,5 51,2 54,1 56,8 58,9 61,8 64,8 67,2 68,9 70,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1   0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2   

Пощенски услуги (писма на глава от населението)      3,5 6,0 4,5    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Ирландия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението      2572,9 2897,2 2966,0 3052,1 3019,0 3452,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           19,3 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)      -0,5 2,2 2,9 0,8 -0,8 0,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      1,1 0,8 4,1 2,8 2,0 1,8 

Безработица (в % от работната сила)         15,5 10,6 7,5 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)      28,9 28,3 33,3 30,1 29,5 51,9 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      2,3 1,0 3,4 2,7 3,1 6,4 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      98,7 26,3 97,0 51,4 82,7 73,1 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)        17,4 19,0 21,8 32,1 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 106,9 113,6 113,2 116,8 110,6 8,6 153,6 150,9 144,5 141,3 145,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението) 2,7 2,8 2,9 3,2  5,1 5,5 5,6 5,5 5,5 5,6 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,6 0,5 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 2,2 2,4 

Коефициент за раждаемост (в промили) 22,7 23,4 23,3 22,0 22,8 20,8 19,9 19,6 19,1 22,7 21,4 

Коефициент за смъртност (в промили) 19,6 17,1 17,1 17,6 14,8 14,6 14,3 14,0 14,2 14,5 12,7 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 10,1 7,0 7,4 2,5 3,6 10,1 5,5 0,3    

Имигранти (на 1000 човека от населението)      0,7 0,9 0,5    

Детска смъртност (в промили) 109,0 95,0 95,0 92,0 83,0 68,0 68,0 68,0 66,0 71,0 46,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 1,1 1,2 1,3  1,3 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то) 1,2 1,3 1,5    1,2 1,1 1,1 1,5 1,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 6,2 6,6 7,0    7,1 7,6 6,7 8,8 5,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)      66,4   74,3 77,3 92,9 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)      1,2 0,7 0,5 0,5 0,7 0,9 
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Ирландия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3920,3 4282,1 5051,5 6199,5 7316,3 8540,7 9305,9 11817,7 14388,5 21551,3 26643,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 20,3 20,6 24,1 29,2 28,7 35,0 35,6 30,5 34,5 28,1  

Дял на държавния сектор в националната икономика    1 1   2 2 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,6 5,6 1,7 2,7 5,7 3,1 3,1 8,5 9,6 9,4 6,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 1,9 1,9 1,7 2,2 3,3 3,0 6,5 6,4 4,9 2,0  

Безработица (в % от работната сила) 6,8 6,7 5,6 7,2 12,2 8,1 17,7 17,2 12,2 4,3  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 32,9 17,3 31,2 45,6 47,5 38,2 32,8 14,0 9,4 10,3  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 4,1 2,1 14,0 9,9 9,1 9,1 47,7 14,0 8,6 7,4  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 80,8 28,3 195,1 342,9 93,1 121,2 118,1 2,9 36,1 25,6  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 39,7 49,2 67,1 100,0 204,1 430,6 759,2 983,7    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 159,0 179,4 192,2 205,4 206,6 207,1 220,6 216,3 200,0 169,4  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 6,0 6,7 7,4 8,3 9,0 9,5 9,3 9,1 9,3 9,4  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,8 3,9 5,7 7,4 7,5 7,6 8,0 10,0 16,6 33,2  

Коефициент за раждаемост (в промили) 21,0 21,5 22,1 21,9 21,2 21,9 17,6 15,1 13,5 14,3  

Коефициент за смъртност (в промили) 12,6 11,5 11,5 11,4 10,4 9,7 9,4 9,0 9,0 8,2  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 37,0 29,0 25,0 20,0 18,0 11,0 9,0 8,0 7,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,7 70,8 71,1 71,7 72,7 73,5 74,6 75,8 76,4 79,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,5 1,2 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 1,1 0,9 0,8 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 5,8 3,9 3,2 3,5 4,4 4,9 5,7 7,1 7,6 8,4  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 113,7  125,6 131,6 121,7 118,5 122,6 137,7    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1     
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Испания 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1786,3 1777,3 1895,1 2032,9 2177,2 2450,5 2620,4 2582,8 2080,4 2101,6 2189,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  8,3 8,9 7,1 5,4 9,0 10,6 11,2 9,9 48,0 8,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,2 -1,4 -3,5 1,6 7,2 6,2 -3,4 2,0 9,7 -6,8 3,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 4,2    6,2    71,4  76,6 

Безработица (в % от цялото население)        2,8 1,8 0,6 0,6 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)   12,4 8,3 50,1 8,1 17,2     

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   2,1 1,7 12,5 3,2 12,3     

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)   71,2 18,7 343,2 37,5 160,5     

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)     2,5  3,3 106,9 99,7 104,3 84,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)    2,4    1,9 2,0 2,0 2,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    1,0 1,1 1,0 1,5 1,2 1,3 1,5 1,9 

Коефициент за раждаемост (в промили) 33,9 35,1 32,7 30,9 29,5 29,1 28,3 25,7 24,4 23,1 21,0 

Коефициент за смъртност (в промили) 29,0 25,7 23,1 22,1 23,4 19,2 16,9 15,7 16,5 12,2 10,8 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,3 3,3 8,5 2,6 7,4 2,5 1,8 0,7 0,1 0,1 2,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението)     2,2 1,7 1,8 0,6 0,1 0,1 0,3 

Детска смъртност (в промили) 204,0 161,0 149,0 152,0 114,0 137,0 117,0 109,0 109,0 85,0 64,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,9 0,9 1,1 1,5 1,6 1,9 2,1 1,2  0,9 0,8 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,7 2,2 2,5 3,1 4,6 5,3 5,0 2,4  3,9 3,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 19,5 22,6 18,2 25,0 25,9 26,3 33,1 38,6 23,3 29,5 42,9 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6 1,1 1,1 1,4 1,5 
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Испания (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2778,3 3071,6 4762,2 6319,1 8346,3 9202,5 9721,8 12054,8 12860,4 15621,7 18194,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,3 9,7 10,0 10,8 10,3 12,5 15,7  24,7   

Дял на държавния сектор в националната икономика   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,0 1,6 6,6 5,7 3,5 2,3 2,0 4,4 2,8 5,2 3,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)    95,7        

Безработица (в % от цялото население) 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 3,4 6,9 6,0 9,1 6,2  

Безработица (в % от работната сила)      9,9 19,5 15,7 22,9 13,9  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)   5,7 45,8 78,8 56,0 28,4 33,6 22,5 18,7  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)   1,8 13,0 14,2 60,9 39,2 25,0 14,6 51,5  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   5,9 32,3 51,0 164,6 83,7 67,0 37,2 90,0  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)   54,7 100,0 41,2 111,9 221,8     

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 102,2 127,6 149,6 186,1 202,0 209,9 206,5 189,3    

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,9 0,7 0,9 1,8 1,4 1,8 2,0 2,5    

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,0 2,0 29,0 5,0 9,7 11,3 15,0 18,5 21,1 20,1  

Коефициент за раждаемост (в промили) 24,0 21,6 29,0 19,5 18,8 15,2 11,8 10,3 9,3 9,9  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,3 8,7 8,4 8,3 8,4 7,8 8,1 8,6 8,8 9,0  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 2,3 1,1 0,7 0,5 0,1 0,1      

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,6 0,8 0,7 0,4  0,6 0,5     

Детска смъртност (в промили) 51,0 36,0 30,0 27,0 19,0 12,0 9,0 8,0 6,0 4,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,1 70,8 72,0 73,3 75,3 76,3 76,8 78,0 79,0 80,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,7   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 4,0 3,6 5,4 4,9 5,6 4,5 5,1 7,0 9,2   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 48,7 80,0          

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,4 1,3          
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Италия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1785,3 1984,4 2332,0 2810,0 2587,2 2920,9 2917,7 3147,8 3505,2 1922,1 3501,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 12,8 12,6 12,6 10,9 16,0 13,6 15,9 16,8 16,6 5,2 16,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,6 5,6 -3,6 11,9 -8,7 6,6 -4,9 9,6 0,6 -21,7 8,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      0,3 1,0    3,5 

Безработица (в % от работната сила)           8,3 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 32,6 68,3 31,7 16,7 56,9 15,8 2,0 1,0   27,2 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 10,8 17,5 7,0 4,9 63,6 7,9 0,1 0,0   75,6 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)     840,5      165,9 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6  29,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 86,5 94,7 101,0 109,6 125,0 100,1 120,0 132,9 137,6 116,2 122,7 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,0 2,0 2,1 3,0 3,6 3,0 3,3 3,8 4,6 4,7 5,9 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 804,7 770,5 781,0 796,0 1,5 1,2 1,1 1,5 2,9 4,2 3,1 

Коефициент за раждаемост (в промили) 33,0 32,7 33,3 30,5 32,2 28,4 26,7 23,4 23,5 18,3 19,6 

Коефициент за смъртност (в промили) 23,8 22,0 19,9 22,3 19,0 17,1 14,1 14,0 13,6 13,6 9,8 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 10,9 21,9 18,9 4,0 16,9 7,2 6,9 1,3 1,2 4,4 6,8 

Имигранти (на 1000 човека от населението)      4,8 3,2 0,9 1,4 1,6 3,0 

Детска смъртност (в промили) 174,0 166,0 140,0 148,0 127,0 119,0 106,0 101,0 103,0 103,0 64,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,6 0,8 1,1 1,1 1,1 1,7 1,4 1,1 1,6 0,6 1,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,8 2,6 2,8 2,6 3,1 3,3 3,1 3,0 5,0 4,2 11,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 20,9 26,3 36,0 56,4 49,7 51,7 58,8 60,0 76,2  59,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,4 0,6 
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Италия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 4675,6 5916,2 7598,4 9718,5 10741,9 13149,4 14096,2 16313,1 17215,4 18773,6 19419,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 15,7 17,1 18,7 19,0 17,1 24,1 28,1 31,1 34,5 31,8  

Дял на държавния сектор в националната икономика   1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,8 5,4 2,2 2,2 -2,1 3,5 2,8 2,2 2,9 3,6 0,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 3,1 1,7 1,4 2,1 2,2 3,0 4,2 4,5 4,6 4,3  

Безработица (в % от работната сила) 7,6 4,2 3,6 5,4 5,9 7,6 10,3 11,0 11,3 10,5  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 41,1 49,2 61,2 77,3 65,0 39,7 23,5 19,0 9,5 16,7  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 28,7 46,6 44,3 69,2 254,5 245,0 84,8 28,3 7,8 11,9  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 116,6 115,3 134,2 388,1 490,4 291,6 469,3 718,8 15,9 15,3  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 38,5 46,5 71,5 100,0 227,3 552,3 1120,5 1652,3    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 128,7 116,2 121,2 130,2 137,0 129,5 113,3 92,3 81,6 44,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 6,3 6,3 6,9 7,8 4,6       

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,9 3,8 5,7 10,4 13,3 13,5 13,4 16,7 21,1   

Коефициент за раждаемост (в промили) 17,7 18,1 18,8 16,8 14,8 11,3 10,1 9,8 9,7 9,4  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,1 9,6 9,8 9,6 9,9 9,8 9,6 9,4 9,8 9,7  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 8,0 5,6 2,9 1,7 1,5 1,2      

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,0 3,9 2,7 2,3 1,6 1,2      

Детска смъртност (в промили) 51,0 44,0 36,0 29,0 21,0 15,0 10,0 9,0 6,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,1 70,2 71,6 72,6 73,9 75,5 76,9 78,0 79,5 80,3 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 1,3 1,4 1,2 1,1 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,5  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 11,7 11,4 8,6 8,5 8,9 6,8 6,4 7,4 8,2 8,3  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 80,4 102,5 107,5 118,1 106,2 98,6 111,6 148,4    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4    
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Йемен 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 911,2 941,8 963,9 996,3 1230,0 1783,5 2290,5 2331,9 2272,2 2327,3 2616,9 2710,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       21,9 19,4 39,5    

Дял на държавния сектор в националната икономика     4  2 4 3 3 3 3 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  2,6 2,7 2,8 20,3 7,6 0,5 -0,8 0,0 10,9 6,2 5,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)             

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)             

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   34,7  38,7  47,1 51,4 54,5 57,0 59,4 61,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Йордания 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1663,1 1625,2 2330,0 3183,4 2395,5 2583,0 4479,9 4754,4 3792,4 4164,0 4088,6 4835,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   12,5 12,3 17,8 29,7 44,2 41,0 35,7 28,3 30,0 34,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика       4 3 4 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  -5,2 6,4 11,5 -10,7 6,9 19,0 3,5 -0,1 6,4 4,3 8,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)  160,8 158,7 206,4 163,5 201,3 241,5 245,4 216,9 283,4   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 4,4 12,7 15,8 17,3 23,9   

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   47,2 50,3 54,6 59,3 62,7 65,1 67,2 69,1 70,7 72,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Камерун 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           671,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)           25,7 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)      0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)      0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)      0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)        0,3  0,6 0,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)      0,0 0,0 0,0  0,1 0,1 
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Камерун (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 753,9 832,0 873,6 981,8 1051,6 1191,6 1621,7 1211,1 961,6 1074,6 1181,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   12,4 12,8 14,6 16,4 20,6 15,5 11,6   

Дял на държавния сектор в националната икономика       2 2    

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,7 2,7 2,0 3,0 5,1 10,2 8,9 -1,6 3,3 4,2 2,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)       17,2     

Безработица (в % от цялото население) 0,0  0,0 0,0 0,1 0,5 0,1     

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието) 6,4 0,5 2,1 0,6 1,6       

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 5,0 0,1 0,4 0,3 0,5       

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 16,6 0,1 1,2 0,1 16,1       

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)  78,1 89,8 100,0        

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 47,4 130,8 158,5 181,2 204,2 230,6 233,5 233,5 262,9   

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,3 0,9 1,4 1,6 2,9  3,7  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  41,7  46,2  51,5 54,2 54,6 53,0 50,8 50,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2     

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 3,4  1,5 6,9        

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1  0,1 0,0        
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Канада 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2911,3 3561,8 4065,8 4232,9 3861,5 4340,3 4810,6 3950,6 5368,2 7133,0 7291,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 4,8  5,5  7,9  6,3 8,7 13,0 25,4 15,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,6 11,7 8,6 6,4 -1,1 10,9 -3,3 8,1 13,7 -3,1 7,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      1,7 3,6 5,8 3,7 0,6 1,0 

Безработица (в % от работната сила)      4,4 9,1 14,2 9,2 1,6 2,7 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  16,0 14,5 7,9 37,6 9,4 6,6 11,1 14,8 16,3 11,7 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  2,2 3,1 1,4 7,0 3,1 1,4 3,0 5,4 8,0 14,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  41,0 104,6 11,9 93,5 128,4 9,0 26,6 23,4 120,7 101,1 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 6,1 7,3 8,4 8,9 18,0 15,7 16,8 14,9 17,5 23,8 36,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 203,5 191,6 187,6 201,0 213,5 214,4 210,7 204,9 193,5 173,1 184,3 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,3 4,8 5,4 6,0 6,5 6,7 6,9 6,8 6,7 6,2 6,5 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,1 5,0 

Коефициент за раждаемост (в промили) 27,2 31,0 30,4 31,9 29,2 26,1 23,9 20,5 21,6 24,3 27,1 

Коефициент за смъртност (в промили) 16,2 13,0 13,1 12,5 13,3 10,7 10,8 9,9 9,8 9,5 9,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,9 23,5 41,1 4,6 16,2 9,1 10,3 1,0 1,0 1,9 5,4 

Детска смъртност (в промили) 187,0 130,0 185,0 153,0 163,0 93,0 91,0 72,0 58,0 52,0 42,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 5,4 5,5 5,7 7,0 7,3 7,0 6,5 6,4 6,0 5,6 5,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 4,2 4,2 5,2 5,8 6,0 4,5 3,4 1,8 1,9 4,4 2,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 38,7 52,6 71,7 93,8       191,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)    1,4 2,0 1,3 1,4 0,9 1,1 1,4 1,4 
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Канада (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 8201,3 8752,5 10472,9 12050,5 14316,3 16175,7 17582,1 18872,4 19227,0 22488,2 24470,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 15,5 15,5 14,3 16,8 20,5 19,0 19,6 20,9 22,3 20,1  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 9,3 3,1 6,6 2,6 2,3 1,3 5,4 0,2 2,8 5,2 3,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 1,4 2,5 1,4 2,3 3,0 3,6 5,2 4,4 4,8 3,5  

Безработица (в % от работната сила) 3,8 7,0 3,9 5,9 6,9 7,5 10,5 8,1 9,6 6,8  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 10,1 15,3 25,5 25,4 51,6 42,8 32,9 21,8 11,2 12,3  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 3,8 2,7 8,7 12,3 22,3 18,3 6,4 10,2 5,1 4,7  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 119,2 41,3 119,4 306,7 480,6 373,3 124,2 191,1 54,0 54,2  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 48,7 60,3 72,6 100,0 163,3 261,8 373,5 462,3 525,6   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 212,0 234,6 262,2 273,5 246,5 212,4 195,8 182,3 166,6 165,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 7,2 9,2 10,7 12,8 12,1  11,9 11,5 9,6   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 4,1 6,4 14,1 22,4 24,1 26,1 29,9 31,6 60,9 27,7  

Коефициент за раждаемост (в промили) 28,2 26,7 21,3 17,5 15,8 15,4 14,9 15,2    

Коефициент за смъртност (в промили) 8,2 7,8 7,6 7,3 7,4 7,1 7,2 7,2    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,0 5,8 7,5 6,9 8,3 5,9 3,3 8,0    

Детска смъртност (в промили) 31,0 27,0 24,0 19,0 14,0 10,0 8,0 7,0 6,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  71,1 71,9 72,7 73,5 75,1 76,3 77,4 78,0 79,2 80,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 4,4 4,0 3,5 3,3 3,1 2,8 3,8 3,3 2,8 2,4  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,7 1,1 1,3 1,1 1,1  0,9     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)  190,9 193,0 221,8 238,1       

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,2 0,8 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1     
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Катар 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 30387,1 31137,4 32810,1 25785,1 32573,3 34421,3 28771,3 10388,3 7343,1 7179,4 9844,3 11773,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      44,9 37,6 81,7 42,5    

Дял на държавния сектор в националната икономика       5 2     

Годишен темп на прираст на БВП (%)  2,4 5,7 7,3 1,3 2,9 7,1 -10,7 0,0 2,9 10,9 9,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)             

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)             

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   53,4  61,1  66,7 68,4 70,0 71,8 73,8 75,3 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Кения 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           650,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)           10,5 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)           0,7 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)           0,7 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)        34,2  58,8 61,8 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)    0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,8 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)    0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)    0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,7 1,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)    1,6 2,0 2,9 5,1 4,2 4,2  7,0 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)    0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  
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Кения (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 717,9 725,5 742,8 915,0 941,8 1050,8 1005,8 1117,3 1041,7 1013,0 1030,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 20,6 14,1 12,4 14,1 18,7 24,0 19,9 18,2 20,7 18,7 20,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика     3 3 3 3 3 3  

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,5 3,8 1,1 7,3 -0,4 5,6 4,3 4,3 4,4 -0,1 5,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието) 5,0 28,9 21,1 7,5 1,9  4,3     

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 2,6 9,0 11,2 1,7 0,3  0,8     

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 11,7 94,5 36,5 4,4 0,7  1,4     

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 28,3 40,4 61,0 100,0 137,0 206,0 318,0 505,0    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 63,3 99,9 112,2 138,5 231,7 260,8 252,7 250,1 211,4 230,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 1,6 1,3 2,9  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  46,7  52,5  57,8 59,2 59,4 56,4 52,3 52,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,8 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 10,6 9,2 7,8 8,9 8,7 13,4 11,5 12,7 13,5   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)    0,1 0,0 0,7 0,2 0,1 0,0   
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Китай 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 545,4      567,6 564,8   448,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)       1,3 8,1    

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)           5,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           0,2 

Коефициент за раждаемост (в промили)           37,0 

Коефициент за смъртност (в промили)           18,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)   0,0  0,0  0,0    0,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)     0,0    0,0  0,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)           0,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   0,9  0,9  2,1  2,2  1,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)       0,0  0,0  0,0 
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Китай (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 576,5 662,1 701,6 778,4 871,2 1061,1 1519,2 1870,9 2863,5 3420,9 5575,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  3,9  33,7 32,6 25,7 22,4 15,8 10,7 15,0 18,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика     2 2 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,8 -3,4 11,4 12,2 6,2 3,4 10,3 3,5 15,1 9,0 8,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 9,3 15,7 17,3 15,8 21,2 20,1 17,0 14,5 161,0 170,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,5 1,5 0,9 0,1 0,5 1,1 1,6 1,9 2,4 4,4  

Коефициент за раждаемост (в промили) 32,6 20,9 37,9 33,4 23,0 18,2 17,8 21,1 11,2 14,0  

Коефициент за смъртност (в промили) 12,3 25,4 9,5 7,6 9,3 6,3 6,6 6,7 5,1 6,4  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  36,3 57,4 61,7 65,1 65,5 66,7 68,3 69,8 71,4 72,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,3 0,9 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 0,8 1,0   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 1,9 4,3 3,0 2,9 3,0 3,3 4,4 4,7 6,6 6,2  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0    
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Колумбия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 973,2 1052,9 1162,0 1128,9 1254,9 1254,8 1474,0 1676,5 1895,1 1899,3 2152,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)          6,2 6,5 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  3,4 4,8 -0,4 2,8 2,6 -0,9 11,2 2,2 4,7 1,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)   49,9 65,2 54,9   70,1 70,7 70,3 76,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)        1,8 1,8 1,8 2,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,4       0,5 0,3 0,6 1,0 

Коефициент за раждаемост (в промили)    28,3  26,4 28,1 30,1 32,2 31,7 36,5 

Коефициент за смъртност (в промили)    18,6  13,0 13,3 15,3 15,2 15,7 14,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)      122,0 106,0 156,0 142,0 151,0 124,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)    0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)    0,7 1,2 1,3 1,2 1,5 1,3 1,7 1,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)    1,1   3,9 3,4 3,4 3,6 4,6 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)    0,5  0,7 1,0 0,7 0,7 0,9 0,8 
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Колумбия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2372,8 2496,8 2688,8 3094,2 3620,6 4257,3 4271,7 4825,7 5399,9 5079,0 5617,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 10,2 7,9 7,2 9,9 11,6 12,0 11,8 11,6    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,9 4,3 3,6 6,7 2,3 4,1 3,3 4,2 5,4 2,8 5,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)     1,1 1,2 1,7 1,2 1,4 3,6  

Безработица (в % от работната сила)     10,5 9,1 14,0 10,3 8,7 20,5  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)      10,1 3,0 15,9    

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      1,2 0,3 1,3    

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)       0,0     

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 10,2 24,3 56,4 100,0 203,4 729,5 2318,3     

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населени-
ето) 99,7 118,7 141,1 188,8 208,6 194,3 179,1 131,5 200,2 207,8  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението) 3,0 3,8 4,6 5,8 7,7 7,2 6,9 4,4 8,6   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,0 1,5 2,4 4,2 7,1 9,1 11,1  15,2   

Коефициент за раждаемост (в промили) 38,8 38,8 36,9  31,1 29,7 27,4     

Коефициент за смъртност (в промили) 12,3 11,9 9,9 6,6 9,0       

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 104,0 100,0 82,0 50,0 47,0       

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  56,8  61,0  65,7 67,5 68,4 69,6 71,1 72,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,8 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)  2,4 2,3 2,9 4,0 7,2      

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8     
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Конго 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1198,2 1312,6 1415,7 1486,3 1696,3 2191,1 2324,0 2787,1 2380,4 2080,7 2004,2 2119,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  5,6 15,2  22,4 29,9 29,2 34,0 27,1 23,7 25,5  

Дял на държавния сектор в националната икономика       5 3     

Годишен темп на прираст на БВП (%)  3,7 3,4 3,4 5,3 8,1 17,1 -4,5 2,2 4,0 8,2 7,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)  0,0 0,1          

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  15,8           

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  0,7 0,4          

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  1,0 4,0          

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 23,3 37,7 71,8 122,9 155,0 179,0 188,4 189,3 159,1 167,2 171,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)      2,4 4,7 5,5 5,4  5,2  

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   48,5  54,7  59,5 60,1 58,8 55,8 53,7 53,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,2       

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 337,4 965,0 925,7 1114,6 1049,2 1189,3       

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Коста Рика 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението     1623,8 1665,2 1626,0 1527,3 1762,9 1614,3 1963,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           9,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      -0,4 4,9 8,2 -4,0 13,9 4,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)           38,4 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)   75,3 90,3 86,0 87,7 100,4 109,6 110,7 124,0 131,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)    3,3 3,1 3,1 4,0 4,3 4,6  4,3 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили) 41,5 37,8 41,7 43,4 38,5 38,3 47,4 45,2 45,3 46,8 46,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 23,0 27,7 25,6 21,9 28,6 24,0 22,5 22,9 18,1 15,5 12,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)   197,0 178,0 248,0 257,0 155,0 157,0 132,0 110,0 90,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 1,3 1,3 1,7 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то)       1,1 0,6 0,6 0,6 0,5 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)       2,6 1,1 1,1 1,7 1,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Коста Рика (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2459,8 2715,5 3126,5 3753,9 4396,0 4910,6 4340,3 4747,0 5242,4 6173,7 6968,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 11,8 12,3 12,1 13,5 18,0 17,8 20,7 23,1 12,0 12,2  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 11,6 8,7 9,1 6,6 2,0 0,7 0,8 3,6 2,2 2,2 5,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)         67,1   

Безработица (в % от цялото население)      2,0 2,5 1,6 2,0 2,1  

Безработица (в % от работната сила)      5,9 6,8 4,6 5,2 5,2  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)     9,1 27,2 4,0 13,8 4,8   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)     5,6 11,1 4,4 8,6 23,5   

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)     23,9 190,2 17,7 52,4 80,7   

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 164,4 179,4 213,4 241,5 244,9 218,7 191,2 186,2 218,8 231,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,6 7,1 8,0 8,9 8,6 9,0 7,5 6,9 8,3   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,1 3,0 3,9 7,5 16,8 20,9 20,1 19,1 24,9   

Коефициент за раждаемост (в промили) 10,7 47,5 42,3 33,2 29,5 29,4 33,9 29,2    

Коефициент за смъртност (в промили) 6,8 8,8 8,6 6,6 4,9 4,1 4,2 4,1    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 83,0 71,0 72,0 61,0 38,0 20,0 19,0 15,0    

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  61,9  67,1  72,7 74,6 75,8 76,9 77,8 78,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3  0,3 0,2 0,2 0,2  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,6 0,7 0,6 1,2        

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,3 1,3  1,3 1,3       

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Куба 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението       1505,3 1371,2 1208,1 1776,0 2046,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  6,4 10,4 7,7 5,3 11,9 10,0  14,2 13,6 13,6 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)       -5,8 17,0 -13,1 10,8 12,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)          103,8 111,3 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)          3,2 4,0 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,4 0,3 0,5 0,6  1,2     3,1 

Коефициент за раждаемост (в промили)        19,5 18,1 20,8 29,6 

Коефициент за смъртност (в промили)        12,0 9,7 10,6 7,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)  28,0 17,1 12,8 58,1 16,3 3,3 1,0    

Детска смъртност (в промили)        127,0  69,0 35,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 1,2 1,4 1,5  1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)      9,6 5,1  4,0 3,6 3,7 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)      8,2    3,2 2,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Куба (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2005,0 2051,9 1988,4 1917,4 2404,3 2644,5 3049,3 2957,0 1931,5 2421,8 3031,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 14,3  61,3         

Дял на държавния сектор в националната икономика 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,5 1,1 1,5 -3,7 5,0 -2,4 1,8 -0,1 3,4 5,5 11,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 115,5 159,4 176,8 200,8 238,3 237,1 186,7 147,2 153,9 165,7  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,4 4,3 6,6 1,8 11,8 15,2 14,2 12,7 13,1   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,8 2,8 3,3 3,0 9,1 15,6 23,3 22,8 16,1   

Коефициент за раждаемост (в промили)  31,5 34,2 27,7 20,7 14,1 18,0 17,6    

Коефициент за смъртност (в промили) 6,1 6,3 6,5 6,3 5,4 5,7 6,4 6,8    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 36,0 35,0 38,0 36,0 27,0 20,0 16,0 11,0 9,0 7,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  64,2  70,0  73,8 74,5 74,7 75,6 76,8 77,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,8  0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 2,8  1,3 1,4 1,2 1,6 1,8     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,1  1,5 1,5 1,2 2,1 2,3     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Кувейт 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 28878,1 32256,7 28813,5 23532,9 30694,6 18161,7 13270,9 8164,6 6120,9 12454,3 10082,7 12519,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)     30,8 43,3 36,3 33,7 45,8    

Дял на държавния сектор в националната икономика      3  2 2    

Годишен темп на прираст на БВП (%)  2,3 8,7 2,2 58,5 -12,1 -20,4 -4,2 -20,0 1,1 4,7 10,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)             

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)             

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   59,8 63,3 66,8  70,8 73,3 75,0 76,0 76,9 77,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Либия 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 857,2 1114,5 1829,7 5378,2 9114,8 5515,2 7271,6 3953,0 3087,1 2321,3 2313,0 2702,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)    27,1 26,0 52,9 48,4 35,2     

Дял на държавния сектор в националната икономика        4 4 4   

Годишен темп на прираст на БВП (%)  25,9 29,0 28,2 4,8 7,5 0,6 -8,8 -1,8 -0,3 3,4 10,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)     0,1 0,2       

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)   102,3 132,4 197,3 284,5 301,0 344,4 417,2 351,9   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     2,5 5,3 6,6 8,9  23,3   

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   46,9  51,9  60,5 64,9 68,2 70,8 72,5 73,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,3 0,3 0,3          

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   13,3 19,1 18,6        

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Мавриций 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           2489,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чо-
века от населението)            

Безработица (в % от цялото население)           0,4 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 51,5 47,9 57,1 64,5 73,9 91,6 86,9 101,7 95,8 99,1 121,3 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили) 38,6 37,2 34,4 34,8 35,1 42,6 31,6 32,8 29,1 38,4 49,7 

Коефициент за смъртност (в промили) 36,5 40,7 36,9 34,8 32,3 24,9 35,4 25,8 24,9 36,0 13,9 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 203,0 192,0 156,0 166,0  128,0 198,0 139,0 162,0 188,0 76,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,9 1,3 1,5 1,7   1,0 0,7  0,8 1,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 5,0 5,3 5,6    8,3 7,7  11,2 5,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 8,7 12,5 9,5 9,9 9,7 9,7 8,5 8,0    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Мавриций (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2586,5 2776,9 3302,0 2945,4 3969,1 4366,7 5179,1 7208,0 8758,7 10593,4 12957,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       20,3 23,1 20,5 21,4 21,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика       2 2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,2 6,3 3,2 -0,4 0,1 -10,1 7,0 7,1 3,5 2,6 3,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)        122,8 117,6   

Безработица (в % от цялото население) 0,4 0,3 1,1 2,5 2,3 3,4 6,3 1,2 0,8 1,5  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 0,0 18,1 14,3 9,5 78,1 7,3 14,7 7,6 6,2 21,1  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,0 1,3 2,2 2,5 79,4 3,9 10,1 1,6 0,3 3,3  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 0,0 9,7 5,0 6,2 140,4 13,1 11,9 3,0 1,9 3,8  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)    100,0 142,0 382,0 579,0 1034,0    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 135,6 192,8 219,2 230,1 242,4 219,9 208,6 203,0 190,7 202,2  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    2,3 1,2 1,1 1,1 3,3 6,1 7,0  

Коефициент за раждаемост (в промили) 41,4 38,5 35,4 26,0 25,1 26,4 18,5 21,0 18,3 17,0  

Коефициент за смъртност (в промили) 12,8 11,2 8,6 7,8 8,1 7,2 6,8 6,7 6,7 6,7  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 67,0 70,0 64,0 59,0 49,0 33,0 24,0 20,0 22,0 16,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  59,4 61,0 62,4 64,1 66,0 67,9 69,4 70,3 71,7 72,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Мадагаскар 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           951,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           7,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)          43,1 54,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           0,0 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)       0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)         0,1 0,1 0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)         0,3 0,6 0,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)       1,7 1,8 1,2  5,0 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)       0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
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Мадагаскар (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1052,3 1125,4 1088,0 1226,2 1126,3 1053,6 813,2 791,7 670,2 695,3 669,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 13,0 12,7 16,3 16,1 7,3 17,8 16,2 15,8 42,7 58,5  

Дял на държавния сектор в националната икономика      2 2 2    

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,7 1,4 -0,5 5,2 1,2 0,8 2,3 3,9 1,7 4,8 4,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)  0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,3     

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населе-
нието)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 60,8 86,8 119,6 152,8 166,4 229,0  169,2 131,5 138,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 2,6 3,8 3,2 2,0 1,9  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  40,1  44,1  48,3 49,4 51,4 54,2 56,7 59,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населени-
ето) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от население-
то) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3     

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 8,9 10,8 14,1 11,9 6,8 3,3 3,8     

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,1 0,1 0,1  0,1 0,0     
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Малави 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           324,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)   102,9 122,0   97,6 112,3 116,8  84,1 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)        0,1  0,1  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)          0,1  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   1,4 1,8 1,6 1,5 1,7 1,3   3,1 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)       0,1 0,1   0,1 
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Малави (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 353,8 394,1 397,1 447,5 586,2 630,3 606,5 539,6 582,4 639,1 628,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,5 6,7 10,2 14,5 15,3 19,1 22,3 21,3    

Дял на държавния сектор в националната икономика       2 2 2   

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,7 2,7 13,5 1,5 5,5 0,7 7,8 4,5 16,7 3,7 3,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чо-
века от населението)            

Безработица (в % от цялото население)  0,2 0,0 0,0 0,0       

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)  22,5 8,7 1,6 0,8 0,7 0,3     

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)  7,0 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1     

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)  51,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0     

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 64,0 100,0 136,0 100,0 138,0 216,0 320,0 661,0    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 86,1 85,4 74,8 84,4 125,3 136,1 137,1 172,9 300,9 590,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6   

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  37,9  40,8  44,8 46,7 48,6 48,3 46,0 47,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,2 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2    

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   7,2 7,9 10,1 22,5 26,1     

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)   0,0 0,0 0,0       
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Мароко 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1455,4 1483,2 1328,7 1394,0 1616,2 1831,0 2272,1 2373,9 2590,8 2441,0 2652,1 3103,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   25,5    36,7 25,2 21,9 21,6 28,5 30,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика        1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  3,3 0,6 3,5 5,6 6,7 9,1 6,3 3,8 -6,6 1,0 3,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)   27,0          

Безработица (в % от цялото население)  0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2    

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)   23,1 14,4 6,3 15,4 37,3 10,1 7,3 12,8 16,9  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   4,4 1,4 1,1 2,1 3,4 1,8 0,9 1,0 1,5  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)   13,5 15,6 5,2 13,2 28,7 10,2 13,2 6,9 13,8  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 41,0 66,7 95,2 100,0 100,0        

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 21,7  73,5 100,2 95,0 116,6 147,6 156,9 146,6 167,5 127,9  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,1 0,4 0,4 0,7 0,9 2,6 5,6 8,2 9,0  9,6  

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   46,9 49,4 51,9 54,6 58,1 61,5 64,4 66,8 68,8 70,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,8 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5    

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 11,5 13,3  7,8 7,3 8,5       

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0   
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Мексико 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1365,8 1629,7 1693,5 1757,2 1823,1 1908,0 1617,9 1660,3 1852,0 2133,8 2365,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      6,0 6,3 7,0 7,4 7,2 8,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  10,4 0,8 0,7 0,7 6,2 -6,3 7,4 1,4 3,1 9,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 7,2  6,3    41,2  32,3  41,7 

Безработица (в % от цялото население)       0,5 1,1 0,9   

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)       0,9 35,6 18,0 9,7  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)       0,2 8,1 1,0 2,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)         11,5 20,3 31,4 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)       79,6 85,2 99,0 94,3 110,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)          2,7 2,6 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)        0,6 0,9 1,0 0,6 

Коефициент за раждаемост (в промили) 34,0 34,1 32,0   33,1 39,4 42,3 44,3 44,9 45,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 32,7 32,9 33,3   26,5 26,6 22,6 23,2 19,5 16,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението)    0,5 0,9 2,0 1,9 0,5 0,3 0,4 0,5 

Имигранти (на 1000 човека от населението)   3,3 0,5 1,5 2,9 5,1 1,1 0,8 0,4 0,5 

Детска смъртност (в промили) 287,0 287,0 323,0   216,0 132,0 126,0 126,0 108,0 96,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,0 1,2 1,3  1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,6 1,0    0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,8 1,1   1,7 1,6 1,3 1,3 1,4 1,6 1,2 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 10,9 9,7 12,5  9,5 13,1 13,2 14,1 16,1 22,0 19,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 1,4 1,4 
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Мексико (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2742,4 3155,2 3702,0 4319,6 5158,3 6320,4 6194,1 6084,9 6001,5 7274,7 7511,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 8,9 8,3 8,7 9,2 12,1 15,8 16,5 16,5    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,5 8,1 6,2 6,6 5,6 8,3 2,8 5,1 -6,2 6,6 3,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  49,7  47,4  46,1  55,2    

Безработица (в % от цялото население)     0,6   0,8 1,8 0,7 1,0 

Безработица (в % от работната сила)     7,2 4,2 4,9 2,8 4,7 1,6 2,5 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 4,4 10,8 1,6 4,1 3,9 19,2 2,0 1,7 1,0 0,3 0,4 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,4 1,8  0,3 0,2  0,7 0,6 0,1 0,6 0,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)       4,3 18,5 13,9 3,9 57,7 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 48,9 74,2 115,7 100,0 298,2 799,2 6139,7 69026,9 122640,9   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 126,8 163,4 192,4 202,7 232,2 268,6 267,4 235,8 233,3 240,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,8 4,2 5,2 4,1 7,5 9,4 10,1 9,5 10,2   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,6 2,4 3,3 4,9 8,7 12,1 18,3 19,5    

Коефициент за раждаемост (в промили) 45,1 44,6 44,1 42,1 37,5 4,9 34,1 33,7    

Коефициент за смъртност (в промили) 13,3 11,2 9,4 9,6 7,2 6,3 5,3 4,9    

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,7 0,6 1,3 1,3 1,3 1,2      

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,9 1,2 1,4 3,3 1,6 3,1 0,9     

Детска смъртност (в промили) 83,0 74,0 61,0 69,0 53,0 39,0 25,0 24,0 16,0 14,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  57,3 59,6 61,7 64,2 66,8 69,0 70,9 72,4 74,0 74,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 0,6    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,1 0,9 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 23,9 26,4 28,9 27,8 26,8 14,8 8,4 9,3 9,5   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,4 1,2 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7     



 311 

Монголия 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 435,4 504,7 585,6 678,8 787,1 912,4 1057,5 1282,2 1332,1 1046,2 1059,0 1046,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)          26,3 33,6 30,3 

Дял на държавния сектор в националната икономика  2  5 5 5 5     1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)  4,9 5,9 5,9 5,9 6,1 5,8 5,7 -2,5 6,3 0,0 0,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)             

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)             

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   47,0 50,0 52,7 54,8 56,7 59,1 60,8 62,7 64,5 66,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)    0,8 1,2 1,5 2,1 3,2 2,3 1,0 1,8  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)    67,9 108,2 149,6 178,6 232,2 261,8 303,2 443,3  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Нигерия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           752,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)      9,6 9,7 11,3   30,1 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)      0,1 0,2 0,2   0,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)      0,0 0,0 0,1   0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)      132,5 192,0 415,2   168,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)      0,4 0,5 0,4   1,9 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)      0,0 0,0 0,0   0,1 
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Нигерия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 864,7 820,3 943,6 1094,1 1286,9 1305,1 1016,6 1112,4 1112,8 1161,1 1346,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   5,7 8,2 21,6 25,3 16,4 23,5  15,5 11,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика         2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,6 4,5 6,8 30,8 -3,0 1,9 8,8 5,2 2,6 4,3 5,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1   

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 0,8 1,5 3,4 0,6 5,8 2,3 0,6 1,3  0,4  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  0,9 1,6 0,4 3,2 1,8 0,2 2,9  3,0  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 0,3 3,7 5,7 0,9 6,9 16,8 3,3 14,3  54,6  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от население-
то) 46,6 71,9 64,1 67,9 101,5 195,6 167,4 175,8 231,0 285,9  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,2 0,3 0,7 1,9 2,8 3,9 3,5   

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  38,7  42,1  45,3 46,5 47,2 47,5 46,9 46,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населе-
нието) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населени-
ето) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 169,4 231,8 238,7 158,7 63,9 134,8      

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 2,3 2,4 4,1 5,6 13,7 12,2      

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,0 0,0        
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Никарагуа 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението     1264,1 1459,1 1414,7 1287,7 1372,3 1422,8 1615,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)          4,3  

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      10,4 -19,2 1,6 9,3 0,5 16,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)         50,9  39,9 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от население-
то)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)           86,5 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)           2,9 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)          0,8  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то) 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)        0,1 0,2 0,2 0,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)        1,2 1,9 2,8 2,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            

 

 



 315 

Никарагуа (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2071,6 1983,0 2734,2 2811,6 3128,9 2154,1 1944,2 1437,4 1314,0 1519,8 1600,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  9,9 10,9 12,3 14,0 23,9 37,4 16,7    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 6,7 1,4 9,5 1,0 -0,2 4,5 -4,2 0,0 4,5 -4,9 4,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)  49,1 64,2 100,0 146,8 288,7      

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 101,2 124,0 150,1 188,8 199,4 223,9 217,8 212,6 232,9 236,2  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,4 0,4 4,7 5,2 5,2 6,3 5,2 4,9 4,5   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,6 3,0 5,5 4,9 7,4 12,1 7,3 7,7    

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  47,3 50,6 53,9 56,6 58,7 61,1 64,5 67,5 69,9 72,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0  0,0     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 3,0 1,1 0,8 0,4 0,2  0,7     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Нова Зеландия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 4298,1 4850,0 5316,3 5173,8 5641,2 5291,6 4960,1 4959,4 6300,4 6928,3 8455,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)        24,0 22,6 22,2 25,6 

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,1 9,2 13,7 0,5 10,9 5,3 -4,3 4,7 -1,9 3,0 14,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)          80,2  

Безработица (в % от цялото население)       0,4 2,4 0,3 0,0  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)      60,0 25,5 7,7 34,8 90,9 668,4 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      7,2 3,7 1,5 6,1 23,0 226,3 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      54,2 21,4 12,2 17,1 39,5 1080,7 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)    13,4 18,8 19,6 21,1 17,8 23,3 28,6 37,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 187,7 177,5 177,6 192,5 192,4 195,1 187,5 168,4 169,8 173,5 182,8 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,0 1,2 1,8 1,8 3,0 3,2 3,2 3,3 3,4 5,0 6,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 25,6 27,2 26,2 25,3 25,1 21,6 19,4 17,4 22,6 24,6 25,9 

Коефициент за смъртност (в промили) 9,4 9,3 9,7 9,1 10,1 18,6 8,8 8,7 9,7 10,4 9,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 19,8 24,8 30,5 19,1 26,2 1,4 1,6 2,8 1,7 2,7 4,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 22,3 35,6 34,3 22,5 35,0 11,6 4,6 1,2 1,3 2,7 9,4 

Детска смъртност (в промили) 75,0 68,0 68,0 51,0 51,0 40,0 38,0 41,0 37,0 35,0 28,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 4,6 4,4 4,3 4,2 3,9 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3 3,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 4,4 4,8 5,7 5,6 5,2 5,3 4,7 4,0 5,2 5,5 5,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 7,7 9,5 10,5 12,1 11,9 20,2 15,4 12,8 15,9 18,9 13,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 52,0 81,0 200,0 218,6 211,4 219,7 216,3 190,1 178,4 168,7 177,6 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 4,8 6,1 8,0 9,4 11,1 11,7 4,3 3,1 3,0 4,8 4,0 
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Нова Зеландия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 8725,4 9465,2 10878,7 11189,3 12488,6 12346,7 13664,3 13687,5 14940,6 16245,7 18231,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 26,1 13,4 25,1 27,8 30,0 34,1 36,9 35,8 32,1 29,7 33,1 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,9 0,0 6,4 -1,4 -1,2 0,7 0,8 -0,3 4,1 2,2 2,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,2 1,6  3,0 2,9  

Безработица (в % от работната сила)     0,4 2,9 4,0  6,3 6,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 716,2 482,7 512,2 974,0 788,8 780,3 583,6 354,7 175,1 180,9  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 208,0 254,2 180,7 486,3 453,5 376,8 175,5 217,1 93,7 84,2  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 472,7 305,6 310,5 851,7 1138,5 1066,5 386,8 409,5 149,2 121,6  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 52,6 60,6 71,5 100,0 198,2 410,3 652,4 1046,3    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 211,3 229,3 239,7 249,7 241,6 235,5 239,9 193,3 181,1 187,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 5,1 6,7 21,7 30,2 23,0 27,6 28,9 33,3 44,7 65,6  

Коефициент за раждаемост (в промили) 26,1 26,5 22,9 22,1 18,4 16,2 16,0 17,9 15,8 14,7  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,0 8,8 8,7 8,8 8,2 8,6 8,5 7,9 7,6 6,9  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,4 6,3 7,2 13,5 13,9 22,5 12,3 16,7 12,8   

Имигранти (на 1000 човека от населението) 9,8 8,9 13,3 13,9 15,6 14,5 9,2 15,5 15,2   

Детска смъртност (в промили) 25,0 23,0 19,0 17,0 16,0 13,0 11,0 8,0 7,0 6,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  71,2 71,2 71,3 72,2 72,8 73,8 75,4 76,7 78,6 79,9 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 2,6 2,3 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 5,1 4,6 4,6 4,3 4,3 3,7 2,7 2,5    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 11,7 11,0 9,1 7,5 6,5 4,8   3,5   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 206,2 223,0 215,4 241,2 242,6 211,7 235,9 327,4 350,7   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 3,9 3,5 3,2 2,4 1,8 1,0      
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Норвегия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1876,7 1892,1 2186,0 2554,2 2739,1 2863,2 3627,1 3799,6 4038,1 3979,9 5429,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 5,7 7,5 8,1 4,3 7,5 6,7 8,1 6,7   16,5 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,3 0,8 4,1 4,4 6,6 6,1 7,5 5,0 -8,5 12,1 4,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)   3,4  6,1  91,5    115,6 

Безработица (в % от цялото население)           0,3 

Безработица (в % от работната сила)  4,4 2,9 2,1 2,3 13,2 16,6 25,3 23,1  2,7 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)      30,5 33,5 35,6  5,2 9,2 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      5,1 1,8 1,4  1,3 1,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      242,5 85,4 58,1  21,0 12,9 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)   3,1 3,7 16,9 14,0 9,9 9,4 12,2 15,6 23,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 155,3 160,2 164,7 160,2 157,0 152,6 151,8 138,1 120,5 104,4 109,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,8 3,9 4,2 4,5 4,9 4,8 4,6 4,3 4,5 4,2 4,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1,2 1,2 1,3 1,4 1,9 1,7 

Коефициент за раждаемост (в промили) 29,7 27,1 25,8 23,6 26,1 19,7 17,0 14,3 16,1 20,0 19,1 

Коефициент за смъртност (в промили) 15,8 14,8 13,5 13,4 12,8 11,1 10,6 10,3 10,8 9,7 9,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,9 9,1 7,9 1,8 2,1 2,5 1,3 0,2 0,1  0,7 

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 91,0 82,0 67,0 67,0 58,0 50,0 46,0 44,0 39,0 36,0 28,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,9 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,7 1,6 2,1 2,7 2,3 3,7 4,1 2,9 2,6 1,4 4,5 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 3,1 4,2 5,5 7,5 12,2 8,6 6,4 6,2 6,0 15,4 12,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 25,8 33,3 43,7 50,8 61,2 56,4 54,8 55,0 57,6 80,6 88,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,2 1,0 1,3 1,8 2,7 1,9 1,6 1,2 1,3 2,5 2,1 
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Норвегия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 6301,4 7203,7 8689,8 10027,2 12271,3 15076,0 17319,7 18466,0 21703,2 25101,9 27377,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 18,6 17,4 19,6 18,9 19,5 25,3 26,8 21,9 39,0   

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,2 5,6 5,3 2,0 5,2 4,9 5,2 2,1 4,4 3,2 2,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  106,1  107,2  107,8  85,1  76,6  

Безработица (в % от цялото население) 0,4 0,5 0,3 0,3 1,0 0,8 1,3 2,6 2,5 1,8  

Безработица (в % от работната сила) 2,5 2,5 1,8 0,8 2,3 1,7 2,6 5,2 4,9 3,4  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 6,4 3,4 1,9 3,9 5,5 8,6 2,7 3,5 2,5 6,5  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 2,9 0,2 0,2 0,8 0,7 4,6 1,7 14,4 2,3 20,9  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 31,5 0,6 2,4 12,1 3,0 25,4 15,9 32,8 11,7 110,7  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 33,9 46,1 65,4 100,0 188,7 296,2 458,5 658,5    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 137,1 147,6 151,9 158,0 162,4 189,5 179,3 167,5 163,2 131,0  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,0 5,9 6,8 8,4 8,3 11,2 12,0 12,9 14,0   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,1 1,8 3,9 5,9 10,2 9,9 10,0 14,9 19,7   

Коефициент за раждаемост (в промили) 18,5 17,3 17,8 16,6 14,1 12,5 12,3 14,4 13,8 13,2  

Коефициент за смъртност (в промили) 8,5 9,1 9,5 10,0 9,9 10,1 10,7 10,8 10,4 9,8  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,8 5,2 3,8 4,7 3,7 3,6 3,8 5,6    

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 21,0 19,0 17,0 13,0 11,0 8,0 8,0 7,0 4,0 4,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  73,5 73,7 74,1 74,8 75,7 75,9 76,5 77,7 78,6 80,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 4,6 5,1 6,8 7,8 6,4 7,6 6,2 5,1 4,6   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 11,7 10,8 9,3 7,6 8,4 9,3 8,4 7,9 8,7   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 102,0 121,5 138,4 154,9 162,8 230,6 301,9 435,1    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,8 1,4 1,0 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1    
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Оман 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 623,1 766,3 934,7 1053,3 3798,5 4267,1 4071,9 6545,0 6478,9 7159,2 7112,8 7465,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      49,4 42,3 43,8 41,8 34,9 30,0  

Дял на държавния сектор в националната икономика      1 2 2 2 1 1  

Годишен темп на прираст на БВП (%)  6,3 6,2 0,4 3,5 24,4 6,0 14,0 0,1 4,8 5,5 4,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)             

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)             

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   41,9  50,1  60,6 65,8 69,9 72,1 73,7 75,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Панама 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението          2112,5 1916,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           12,1 

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)           0,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)         22,6  25,2 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)       108,3 98,9 98,4 133,7 161,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)           5,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)          1,1 1,9 

Коефициент за раждаемост (в промили)       31,6 32,0  37,7 31,3 

Коефициент за смъртност (в промили)       13,1 11,9  11,8 9,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)         0,1 0,1 0,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)        0,4 0,5 0,9 0,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Панама (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2055,1 2391,1 3085,3 3813,8 4195,5 5082,1 5295,2 4466,4 5286,2 5655,2 5942,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 13,6 13,9 13,2 15,7 24,6 27,1 28,0 25,2    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,8 6,0 8,8 6,0 1,6 15,1 4,7 4,6 1,9 2,5 2,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  26,4  30,0  31,2  33,8 35,7   

Безработица (в % от цялото население)   2,4 2,3 1,9  4,0  5,4 5,1 5,0 

Безработица (в % от работната сила)   7,6 7,1 6,4  12,3  14,0 13,5 12,3 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)    4,2 4,7 9,2 3,2  0,8 0,7 0,3 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)    5,2  1,2 0,4  0,3 0,0 0,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)    9,1  81,3 9,2  1,7 10,6 0,3 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 55,0 64,9 81,2 100,0 133,8  227,5     

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 177,4 189,3 209,1 232,2 274,6 260,2 240,8 227,7 219,3 222,0  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 4,7 6,6 7,3 9,2 10,4 10,3 10,4 10,3 4,5   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,2 3,7 7,2 6,2 15,3 20,4 24,3 22,1    

Коефициент за раждаемост (в промили) 37,6 39,1 38,4 35,8 31,6 26,9 26,6 25,0    

Коефициент за смъртност (в промили) 8,8 8,7 7,1 7,1 5,2   4,1    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  60,9  65,6  70,1 71,4 72,5 73,4 74,4 75,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,0 0,8 0,4 0,3   0,0     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Парагвай 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението         1752,5 1690,5 1584,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)         -5,3 -3,5 -1,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)         62,1   

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)    112,7 105,6 101,8 124,2 103,3 155,5 144,0 151,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)       2,8 2,5 3,7 3,9 5,6 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 1,1 1,2 1,3 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,2 1,1   0,4 0,4 2,0 1,1 0,2   

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,5 0,4  0,6 0,6 0,6 0,5 0,5    

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)    0,2  0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)    0,9  0,6 0,7 2,6 1,1 1,6  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Парагвай (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1523,0 1555,4 1738,6 1871,8 2218,8 3300,7 3131,2 3280,6 3324,5 3010,6 3006,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  7,0 8,0 11,6 11,2 10,1 9,1 9,4    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,6 0,9 5,7 6,2 6,4 14,5 4,0 3,1 4,5 -0,4 2,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 179,7 179,8 187,0 209,0 196,2 202,4 195,5 197,1 234,1   

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 7,2 8,0 8,0 5,6 8,7 6,0 6,2 6,5    

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  1,9 2,0 2,6 6,3 7,9  8,6 7,0   

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)  0,6 0,6 0,6 2,0 1,6      

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  63,9 64,7 65,5 66,2 66,8 67,4 68,1 69,0 70,2 71,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението)            

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1  0,1    

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Перу 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 685,9 863,6 980,9 1086,7 1226,2 1540,2 1663,0 1873,1 1910,7 1963,8 2307,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)          9,7 10,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика          1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,3 7,3 1,7 8,6 1,0 2,6 -11,5 9,4 1,9 3,7 7,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)         63,8   

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           14,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)   37,5 38,6 42,0 46,6 62,6 75,8 88,5 95,4 134,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)   0,8 0,1 1,1 0,1 1,3   1,9 3,5 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)    0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 1,4 2,0 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)         128,0 109,0 104,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5  0,5 0,4 0,4 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,3 2,5 0,8 0,9 1,3 1,1 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   4,0 2,9 3,9 4,2 5,0 4,6 4,0 5,9 6,4 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)   0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 
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Перу (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2703,0 2969,1 3594,0 3854,2 4326,0 4262,8 3666,1 3008,3 3594,9 3817,0 4352,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 16,1 12,8 13,9 16,2 16,0 17,0 14,8 9,9 27,0   

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,4 13,8 6,7 7,8 7,9 4,7 1,9 -5,1 8,6 3,1 6,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  

Безработица (в % от работната сила)      5,9 6,8 4,6 5,2 5,2  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)  28,4 34,2 25,7 51,4 42,7 29,1 28,4 4,3 1,4  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)   11,7 8,3 40,7 27,8 12,1 12,0 1,2 0,2  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   69,2 53,8 167,1 129,5 78,7 87,4 5,5 0,9  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 21,2 36,7 62,7 100,0 212,0 1234,1 22174,0 6671,1 357028,5   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 138,8 159,5 190,6 214,8 241,0 249,4 264,4 257,7 251,5 258,8  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 4,1 5,3 6,5 6,8 7,1 7,5 9,0 10,2 10,2   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,0 3,1 5,6 8,0 12,0 14,9 18,3 20,6 15,6   

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 95,0 92,0 74,0 65,0 107,0 101,0 93,0 82,0 89,0   

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  48,0  53,9  60,3 63,2 65,8 68,3 70,7 72,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,5 0,4 0,4   0,3 0,2 0,2 0,3   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,7 0,5 0,3   0,2 0,2 0,1 0,1   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 10,1           

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,5   0,3 0,4 0,5 0,3     
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Полша 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1536,0  1690,0    1994,3 1596,7   2446,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           13,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика           3 

Годишен темп на прираст на БВП (%)       -4,6 1,4    

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)           93,8 

Безработица (в % от цялото население)      0,8 0,7 1,1    

Безработица (в % от работната сила)       12,7 11,9    

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)      18,4 10,5 35,3    

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      5,1 1,7 13,5    

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)      45,2 13,6 60,3    

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           23,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)      115,1 128,3 140,5   140,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)      2,9     3,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     1,0 1,3 1,5 1,4   5,0 

Коефициент за раждаемост (в промили)      35,4 32,3 26,1   30,7 

Коефициент за смъртност (в промили)      16,8 15,6 14,0   11,6 

Емигранти (на 1000 човека от населението)       2,4 1,6    

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)       143,0 127,0   108,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)     0,5 0,7 0,6 0,6   1,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)     0,6 2,2 2,4 1,7   6,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)     2,5 5,6 4,9 4,3   24,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)     15,5 23,0 31,1 21,9   34,0 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)     0,2 0,3 0,2 0,1   0,3 
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Полша (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2793,8 3214,7 3786,8 4427,8 5807,9 5739,9 5660,4 5113,4 5623,2 7308,8 8526,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 52,1 53,9 53,8 51,4 52,7 62,8 47,1 63,7 29,3 18,2 18,3 

Дял на държавния сектор в националната икономика 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,9 5,4 5,5 5,2 4,7 -2,5 1,0 -9,7 7,0 4,2 3,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  109,5  144,5        

Безработица (в % от цялото население) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0  5,9 7,3  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 45,0 68,9 82,4 100,0 45,0 70,3 243,7 12191,4    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 131,5 172,1 177,9 174,5 140,6 126,7 129,9 147,8 151,7 108,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 4,2 5,4 6,0 7,0 6,3 6,1 7,8 9,0 8,6 6,7  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 5,8 5,6 8,0 10,2 4,3 3,7 3,1 4,1 4,6 11,6  

Коефициент за раждаемост (в промили) 29,1 22,6 17,4 16,6 18,9 19,5 18,2 14,3 11,2 9,9  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,6 7,6 7,4 8,1 8,7 9,9 10,3 10,2 10,0 9,6  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 81,0 57,0 42,0 33,0 25,0 21,0 18,0 16,0 14,0 8,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  67,7 69,4 69,9 70,6 70,1 70,5 70,9 71,9 73,7 75,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,0 0,9 0,9 8,2 0,8 0,8 0,7 0,7  0,6  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 8,7 9,7 10,8 11,7 13,6 13,5 11,3 6,8 3,2 4,9  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 34,5 27,6 30,9 32,5 32,9 30,9 27,0 20,7 13,6 9,4  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 48,1 32,2 38,9 48,8 42,9 42,2 33,4 24,9    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3    
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Португалия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1302,2 1232,9 1227,9 1227,8 1229,2 1446,1 1570,8 1668,7 1615,1 1803,6 2086,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           12,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,0 -2,8 2,5 -2,2 4,9 4,5 -1,2 -5,3 -6,5 -3,9 2,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 0,7      2,6  63,3  78,1 

Безработица (в % от цялото население)        0,6 0,2 0,0  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 1,0 1,3 1,8 2,1 1,9 51,8 64,7 64,2 80,3 74,5 81,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 1,5 1,5 1,8 1,9 1,9 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 217,9 168,7  513,0 0,5 0,6 0,8  1,1 1,5 1,6 

Коефициент за раждаемост (в промили) 30,5 31,8 31,7 32,6 33,6 32,6 29,7 28,2 24,3 26,0 24,3 

Коефициент за смъртност (в промили) 20,3 20,0 19,2 20,5 23,7 18,4 17,1 17,0 15,6 14,2 12,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,9 5,9 6,7 3,2 10,7 3,6 3,4 1,3 1,7 0,7 2,6 

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)   134,0 148,0 164,0 132,0 144,0 149,0 126,0 115,0 94,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,5 0,7 0,8 1,0 0,8 0,9 1,1 0,6 0,6 0,6 0,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,2 2,4 2,5 3,3 3,8 3,9 4,8 3,4 3,4 5,2 6,8 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 12,4 16,6 19,0    23,3 24,0  23,2 31,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,4 0,3 0,3 0,7 1,1 0,8  0,3 0,4 0,7 0,4 
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Португалия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2474,7 2955,8 3992,4 5472,9 6517,2 8044,2 8306,0 10826,4 11613,6 13813,4 14117,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 12,5 13,1 14,0 16,4 14,6 22,0 18,8 33,5 41,8 44,4  

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 1 2 2  1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,1 6,7 7,4 9,1 -4,3 4,6 2,8 4,4 4,3 4,0 0,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  82,6  84,6    120,9  112,6  

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 104,3 111,7 114,2 124,9 125,2 143,4 62,1 67,6    

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 2,6 3,6 3,8 4,1 11,4 8,1 4,4     

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,1 2,7 3,7 5,5 7,8 8,6 9,3     

Коефициент за раждаемост (в промили) 24,4 24,2 22,9 20,0 19,1 15,8 12,8 11,8 10,8 11,6  

Коефициент за смъртност (в промили) 11,6 10,8 10,3 10,3 10,4 9,6 9,6 10,4 10,5 10,3  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,5 3,6 9,8 7,3 2,7 2,6 1,5     

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 90,0 78,0 65,0 58,0 39,0 24,0 18,0 11,0 8,0 6,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  63,4 65,3 67,4 69,3 71,4 73,4 73,7 75,1 76,5 78,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 8,1 11,1 13,9 16,0 20,1 22,9 22,4 22,8 20,9 16,0  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 42,3 54,0 58,5 64,5 60,4 53,2 47,3 66,4    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1     
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Пуерто Рико 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           2143,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       7,7 7,5 6,8 10,6 15,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чове-
ка от населението)         57,4  50,5 

Безработица (в % от цялото население)           4,4 

Безработица (в % от работната сила)           13,7 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)          26,7 10,8 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)          69,1 1,9 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)           9,0 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           24,1 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     141,8 148,8 145,6 149,7 150,0 166,7 208,7 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)         3,3 4,2 4,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)           6,3 

Коефициент за раждаемост (в промили)   33,6 37,2 38,4 37,1 35,2 39,5 38,6 41,9 38,8 

Коефициент за смъртност (в промили)   23,8 20,7 22,8 23,4 20,4 18,0 18,3 13,7 9,9 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)    141,0 146,0 148,0 133,0 115,0 114,0 93,0 67,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)     0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)            

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Пуерто Рико (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2649,3 3420,7 4718,9 6348,8 6946,2 8182,5 8373,2 10539,4 12341,0 14112,7 14984,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 13,2 12,5 13,1 13,6 14,4 13,3      

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,2 7,2 9,1 8,7 -2,5 1,5 2,1 3,8 4,5 3,1 2,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  49,6    57,4   56,4   

Безработица (в % от цялото население) 4,1 3,3 3,5 3,1 5,1 4,9 6,2 4,5 4,7 3,5  

Безработица (в % от работната сила) 14,3 12,1 12,0 10,8 18,1 17,1 21,8 14,1 13,7 10,1  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 14,7 19,9 15,4 34,2 22,2 8,4 3,3 0,9 1,4 1,0  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 8,0 2,8 3,7 7,0 6,8 1,8 0,2 0,1 0,3 0,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 154,2 44,5 37,8 70,3 56,3 36,8 8,0 0,0 4,2 2,7  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 32,3 52,4 70,2 100,0 145,4 228,4 294,8 353,1 472,8   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 240,0 268,4 269,5 272,3 272,8 254,2 236,8 225,6    

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 4,9  7,7 9,6 9,5 10,0  9,4    

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 8,0 11,0 15,4 21,7 31,0       

Коефициент за раждаемост (в промили) 34,6 32,4 30,7 24,9 23,9 22,8 19,4 18,9    

Коефициент за смъртност (в промили) 7,2 6,7 6,8 6,7 6,1 6,4 7,0 7,4    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 56,0 43,0 39,0 34,0 21,0 19,0 15,0 15,0  10,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,2 70,3  73,1  74,3 74,8 75,2 76,7 78,3 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,0 0,0 0,0        

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)            

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Русия/СССР 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1237,3      1448,4 1863,9 2143,6  2841,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       65,6  50,6  57,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика     1 1 4 5 5 5 5 

Годишен темп на прираст на БВП (%)       5,8 15,1 -2,4 0,0 9,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от население-
то)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)      33,5 70,1 170,1   53,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)            

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили) 49,3 45,0 45,1  39,0 44,7  30,1 31,2  26,7 

Коефициент за смъртност (в промили) 31,1 31,7 31,5      18,3  9,7 

Емигранти (на 1000 човека от населението)   0,4         

Имигранти (на 1000 човека от населението)   0,1         

Детска смъртност (в промили) 252,0 272,0 271,0   198,0     81,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)   0,4      0,6  0,6 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)   1,5      3,0  4,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)   1,2      7,0  6,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)   0,2         
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СССР/Русия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3312,8 3945,3 4633,7 5575,0 6134,7 6427,2 6708,5 7778,7 4812,7 5277,4 7303,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 35,1 50,3 52,8 53,4 59,0 63,9 66,8 67,4 28,1 27,7 27,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,6 9,5 5,7 7,7 0,3 0,1 0,9 -2,4 -4,1 10,0 6,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 59,9 67,1 76,6 100,0        

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)            

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили) 25,7 24,9 18,4 17,4 18,1 18,3 19,4 13,4 9,2 8,6  

Коефициент за смъртност (в промили) 8,2 7,1 7,2 8,2 9,2 10,2 10,6 11,2 14,9 15,2  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 60,0 35,0 20,0 25,0 25,0 27,0 26,0 27,0 18,0 15,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)    68,1 67,7 67,0 67,9 68,9 65,2 65,3 65,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 6,5 8,8 10,5 11,9 14,2 14,0 14,2 6,9  7,1  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 8,4 9,1 10,0 12,1 13,6 13,4 15,0 9,2 15,6 9,7  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Салвадор 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението     932,5 925,4 1045,1 1020,9 1111,0 1090,8 1488,8 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)         8,7   

Дял на държавния сектор в националната икономика           1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      -6,9 2,5 10,1 8,6 -4,1 2,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)           42,0 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)   54,8  42,0 38,4  46,4 58,8 60,8 83,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)          2,1 2,6 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)       0,3   0,5 0,6 

Коефициент за раждаемост (в промили)     36,5 35,6 45,9 40,2 45,4 42,6 48,5 

Коефициент за смъртност (в промили)     20,9 20,4 21,8 25,2 19,0 18,1 14,7 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)       0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)      1,2 0,9 0,7 0,6 1,8 2,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)         0,8 1,0 1,1 
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Салвадор (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1624,4 1763,6 2100,8 2186,8 2503,7 2353,8 2105,1 2118,7 2563,3 2714,0 2768,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 12,0 12,2 12,6 11,0 13,0 11,5 13,3 9,2    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,2 4,1 5,4 3,0 5,4 -8,5 2,3 3,0 6,2 2,2 3,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)     3,5 9,3 11,2 3,9 7,4 6,1  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)     0,7 2,7 6,2 0,8 10,2 2,8  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)     9,7 9,8 72,8 29,7 69,9 98,9  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)   82,1 100,0 111,8 258,4 353,5     

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 103,0 133,7 148,9 167,8 232,2 231,8 227,8 186,4 213,1 218,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,2 3,5 4,1 4,0 4,2 3,8  4,6 6,7   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,5 0,9 1,3 2,6 6,7 2,9 11,8 13,0 18,2   

Коефициент за раждаемост (в промили) 49,2 49,5 46,9 40,0 39,9 37,7      

Коефициент за смъртност (в промили) 14,6 11,4 10,6 9,9 7,9 8,6      

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  51,5  56,5  57,3 60,8 66,1 68,7 69,8 70,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,7 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,1     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,1 1,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4     
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Саудитска арабия 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2230,8 2922,0 3719,1 5469,3 7623,6 11787,0 13217,1 9047,6 8993,2 8091,2 7649,8 8079,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)     27,8 58,3 36,2 59,8 31,3    

Дял на държавния сектор в националната икономика         2    

Годишен темп на прираст на БВП (%)  2,3 10,0 12,1 9,4 0,3 10,1 -6,7 14,0 0,5 4,9 5,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)  11,6 21,5 35,5 51,0 118,9 133,9 166,1 184,1 195,5 111,6  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)             

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   44,7 48,3 52,3 56,8 61,4 65,2 68,0 70,1 71,4 72,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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САЩ 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 4090,8 4642,2 4963,7 4864,2 5552,3 6282,4 6212,7 5466,8 7009,6 11708,6 9561,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 2,8 2,2 1,9 1,6 6,9 3,1 3,6 5,1 6,9 23,5 13,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,7 7,4 1,0 2,8 -0,9 2,3 -8,9 7,6 7,7 -4,0 8,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 27,6  100,4  113,8  98,5  101,7  112,6 

Безработица (в % от цялото население) 1,9 1,6 2,3 3,4 2,0 1,3 3,5 8,3 6,1 0,7 2,2 

Безработица (в % от работната сила) 5,0 4,3 5,9 8,5 5,2 3,2 8,7 20,1 14,6 1,9 5,3 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 24,2 26,1 17,2 33,9 12,2 5,5 16,3 19,7 36,0 34,6 28,5 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 7,5 3,6    1,6 9,1 4,5 26,2 17,2 17,5 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      28,7 125,8 52,6 287,8 277,3 185,9 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 5,7 6,3 6,9 7,6 16,4 16,1 16,4 16,1 19,7 30,4 43,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 203,7 196,5 192,8 196,0 198,2  223,7  207,3  180,1 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,6 5,5 5,7 6,0 6,4  6,9  6,6  6,0 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,1 3,1 3,8 4,0 5,6  8,9  11,3  17,5 

Коефициент за раждаемост (в промили)     61,9 58,3 48,1 43,7 45,3 46,2 56,3 

Коефициент за смъртност (в промили) 42,0 41,2 36,2 33,1 30,3 28,5 27,1 24,9 24,2 22,3 20,7 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 5,9 12,2 11,3 3,3 4,0 2,5 2,0 0,3 0,5 0,3 1,6 

Детска смъртност (в промили)    280,0 214,0 179,0 160,0 135,0 117,0 93,0 71,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 4,1 4,2 4,2 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 7,6 8,8 10,5 9,8 11,9 7,8 5,7 3,5 3,5 6,4 3,2 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 93,7 121,5 160,7    226,4 175,3 210,0 270,9 297,1 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,8 0,8 0,8  1,5 1,7 1,9 1,5 1,6 1,8 1,3 
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САЩ (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 10896,9 11328,5 13418,7 15029,8 16283,6 18577,4 20717,3 23200,6 24603,2 28467,1 30481,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 16,1 17,9 16,6 19,0 17,5 18,9 18,3 17,9 18,5 20,8 17,6 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,1 2,5 6,4 0,2 -0,3 0,0 3,9 1,7 2,5 3,7 3,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  111,6  115,5  114,1  92,9 82,8   

Безработица (в % от цялото население) 1,7 2,1 1,7 2,0 3,7 3,4 3,5 2,8 2,8 2,0  

Безработица (в % от работната сила) 4,4 5,5 4,5 4,9 8,3 7,0 7,2 5,5 5,6 4,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 20,2 21,9 29,4 24,5 0,9 0,2 0,2 0,1 0,1   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 8,0 8,6 17,0 8,5 3,7 1,4 0,8 0,8 1,5   

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 115,6 129,0 341,8 152,3 96,5 31,1 24,8 23,1 76,7   

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 55,5 67,5 77,9 100,0 144,2 217,0 284,8 323,3 368,0   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)  218,5 261,2  230,5 203,4 188,3 185,8 168,8 171,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)  7,7 11,0  11,3 10,6  11,0 10,7   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  17,8  36,8 45,1 53,1 51,2 54,9    

Коефициент за раждаемост (в промили) 58,5 54,8 45,9 42,5 34,3 37,0 35,4 38,2    

Коефициент за смъртност (в промили) 19,2 19,6 19,0 18,9 17,7 17,7 17,5 17,7    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 2,3 2,4 6,1  3,0  

Детска смъртност (в промили) 67,0 66,0 61,0 49,0 38,0 30,0 25,0 24,0 7,0 7,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  69,8 70,2 70,8 72,6 73,7 74,6 75,2 75,6 77,0 77,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 2,1 1,9 1,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,6 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 0,1 0,1    

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 334,2 352,4 369,9 414,0 413,3 466,8 585,5 665,4    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2     
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Северна Корея 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 853,9 1053,9 1105,0 1295,0 1954,0 2841,0 2841,1 2841,0 2841,1 1521,2 1190,3 1140,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   45,7 50,2 46,4 59,8       

Дял на държавния сектор в националната икономика 2 5 5 5         

Годишен темп на прираст на БВП (%)  7,3 2,0 6,4 9,9 1,9 1,6 1,6 1,7 -17,0 0,0 0,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)   229,8          

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   6,0          

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   55,4  62,0  67,8 69,5 69,9 68,4 66,8 66,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)             

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Сирия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           2408,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от на-
селението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)          55,7 85,0 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)          0,4 0,7 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)         0,6 0,5  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)           0,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)          0,2  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)         5,0 3,1 3,1 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)         0,0 0,1 0,1 
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Сирия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3039,3 3023,5 3511,9 3540,3 5570,2 6507,9 6290,4 5700,7 7176,8 7368,3 7767,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   22,0 43,2 51,7 55,8 29,7 22,3 22,9 30,7  

Дял на държавния сектор в националната икономика    1 1 1  2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) -9,8 1,8 -0,3 -3,8 19,5 12,0 6,1 7,6 6,1 2,3 4,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  28,6  34,5        

Безработица (в % от цялото население)   2,0 1,6 1,2       

Безработица (в % от работната сила)   7,4 6,4 4,8       

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)  73,0 75,9 100,0 183,2       

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 102,8 126,3 166,9 198,3 235,4 245,2 277,1 272,4 252,3 170,0  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,3 3,1 6,2 6,2 10,0 16,1 17,4 18,3 15,5   

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  49,6  55,9  63,3 66,1 68,4 70,6 72,4 73,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2     

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4     

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 5,8 8,0 7,1 6,2 5,7 4,9 1,9     

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0     
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Сомалия 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1056,6 1190,6 1277,1 1088,2 1138,3 1201,6 1036,5 1055,3 1080,5 916,6 847,6 896,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       14,2 5,4     

Дял на държавния сектор в националната икономика       3      

Годишен темп на прираст на БВП (%)  3,2 1,3 -6,6 8,7 34,7 -4,2 8,1 -1,6 2,9 1,8 5,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)             

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)   10,9 14,4 20,4 72,0 57,0 30,0 43,4    

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     0,3 0,7 0,4      

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   36,2  40,2  42,6 43,9 41,6 42,1 45,1 47,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,1            

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието)             

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)             

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)             
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Судан 

Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 820,8 906,8 1023,5 984,3 888,2 910,0 931,5 798,8 759,8 798,4 1016,9 1239,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       12,3 10,6     

Дял на държавния сектор в националната икономика       4      

Годишен темп на прираст на БВП (%)  4,9 1,9 6,8 -4,2 12,7 1,0 -6,3 -8,0 3,0 9,7 6,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)             

Безработица (в % от цялото население)     0,0 0,0 0,4 0,2     

Безработица (в % от работната сила)        12,1     

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)             

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)             

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)             

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 14,2 16,9  41,8 73,7 91,4 97,8 103,7 106,5 132,9 82,6  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,9 1,3 1,6 1,7 2,4    

Коефициент за раждаемост (в промили)             

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   43,2  46,5  49,6 51,1 52,7 54,6 56,1 57,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2       

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 153,6 254,4 256,5 254,0 242,7 195,2       

Пощенски услуги (писма на глава от населението)             

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)   0,2 0,2 0,1 0,1       
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Тайланд 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           817,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)       -100,0     

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)           0,1 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)           0,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)           0,4 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     19,1 56,1 57,1 87,1 137,4 159,4 148,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     0,0 0,0  0,8 0,5 0,9 1,3 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението) 0,0    0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението) 0,0    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,1    0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 1,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)     0,6 1,5 1,4 1,1 1,3  1,9 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,1 
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Тайланд (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 945,0 1078,2 1307,9 1694,3 1958,7 2554,3 3050,1 4633,1 6577,0 6397,9 7885,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       15,4 16,7 15,3 15,2  

Дял на държавния сектор в националната икономика       1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,7 12,1 8,0 6,5 4,9 4,6 4,6 11,2 9,2 4,7 4,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)  19,4  21,8  31,5  56,8    

Безработица (в % от цялото население)     0,2 0,4 2,6 1,3 0,6 1,3  

Безработица (в % от работната сила)     0,4 0,8 2,6 2,2 1,1 2,4  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  0,1 0,5 0,6 5,8 0,4 0,1 0,2 0,7 0,2  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  0,0 0,1 0,1 2,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  0,0 0,2 0,2 17,3 0,1 0,3 1,3 3,7 3,7  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населени-
ето) 143,6 143,6 140,7 147,7 182,5 192,9 174,5 157,3 153,3 153,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,1 1,9 1,1 1,5 3,1 12,8 14,0 12,9 20,5 29,5  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  54,8  59,7  66,2 68,8 69,0 68,4 68,3 68,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,5 1,5 1,4 1,3 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 2,9 2,0 3,0 4,5 4,9 7,1 9,3 11,6 21,2 22,5  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0  
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Танзания 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           423,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека от 
населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)          20,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)        0,4 0,4 0,4  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)        0,0  0,1  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)        0,1 0,1 0,3  

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Танзания (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 459,9 459,1 497,1 568,4 600,3 600,9 529,1 549,4 509,4 524,9 645,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      18,9 15,1 18,7    

Дял на държавния сектор в националната икономика       4 4    

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,4 4,1 3,6 5,8 5,2 0,8 -0,2 3,6 3,6 5,1 7,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 чо-
века от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 чове-
ка от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 16,3 24,8 70,3 100,0 166,8 232,4      

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) 39,5 45,1 62,7 65,5 132,4 184,9 149,7 137,7 137,8 133,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,0 0,2 0,2  0,2  0,4 0,7  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  43,7  46,9  50,2 51,0 50,7 50,1 51,2 54,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)     0,3 0,2 0,2 0,2 0,2   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)     0,1 0,1 0,1 0,0    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)     0,4 0,2 0,2     

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Тунис 
Година 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1114,6 1164,0 1342,6 1652,9 1826,9 2446,1 2943,6 3161,3 3335,4 3690,7 4550,5 5369,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  17,8 20,5 16,7 20,4 27,9 31,6 33,9 33,4 36,0 37,3 32,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика      3 3 3  4   

Годишен темп на прираст на БВП (%)  -5,1 12,3 6,3 5,9 7,2 7,4 5,6 7,9 2,4 4,7 4,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)      49,9       

Безработица (в % от цялото население)    0,6 1,2 0,5 1,0 1,2  2,1   

Безработица (в % от работната сила)             

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  43,5 2,6  4,9 64,7  53,8 69,9 38,6 43,0  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  2,4 0,3  1,1 7,3  13,2 16,5 6,5 3,8  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  14,7 0,2  1,2 2,1  17,2 10,9 6,9 5,0  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)             

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 50,4 69,4 111,6 181,0 220,8 192,1 197,6 228,3 239,3 258,8 267,4  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)             

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,5 0,6 0,6 1,4 2,0 3,7 5,0 5,8 8,4 12,6 18,8  

Коефициент за раждаемост (в промили)   43,2 41,8 36,4 36,6 35,2 31,3 25,4 20,8   

Коефициент за смъртност (в промили)             

Емигранти (на 1000 човека от населението)             

Имигранти (на 1000 човека от населението)             

Детска смъртност (в промили)             

Средна продължителност на предстоящия живот (години)   48,6 51,1 54,2 58,6 62,4 65,2 70,3 71,4 72,6 73,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,6 0,5 0,5 0,4  0,4 0,3 0,3 0,3 0,3   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3     

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 3,1 2,6 2,5 3,1 2,9 3,6 4,3 3,6     

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 6,8 8,8 7,6 11,4  23,3 26,8      

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     
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Турция 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението      936,0 1249,3 1357,0 1675,3 1133,4 1622,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)           14,6 

Дял на държавния сектор в националната икономика    1        

Годишен темп на прираст на БВП (%)      11,3 4,5 2,0 -6,0 -13,5 9,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)        36,9  33,6  

Безработица (в % от цялото население)           0,0 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           12,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)       35,0 46,7 60,4 77,2 82,2 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)       0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)       0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)       0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)       1,0 0,9 1,7 1,5 2,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)       6,4 6,2 6,3 6,7 6,7 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)       0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 
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Турция (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2092,7 2247,5 2504,1 3078,2 3894,8 4021,6 4485,4 5399,4 5774,6 6445,8 7449,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 16,5 14,7 17,8 22,7 21,8 21,8 20,8 14,0 68,5 28,4  

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 1  2 2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,1 2,9 2,6 4,9 9,0 -0,8 5,1 9,2 7,2 7,4 8,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  35,5  40,6  69,5      

Безработица (в % от цялото население) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 1,9 2,8 2,6 2,2  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)   1,4 3,2 2,8 5,1 0,4 8,2 1,9 0,8  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)   0,2 0,6 0,3 1,0 0,0 3,0 3,2 0,3  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   9,7 6,9 16,6 121,6 3,9 61,8 78,4 5,5  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 19,0 39,5 57,7 100,0 251,4 1292,9  85601,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 90,1 117,4 142,1 171,3 172,0 165,9 177,7 174,0 160,4 177,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,6 2,4 3,1 4,6 8,0 5,3 8,9 13,4 20,0 23,8  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  50,5  56,0  60,4 62,3 65,0 67,8 70,0 71,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,4 3,5 2,7 3,0 2,7 2,6 2,7 2,5 2,0   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 10,8 9,7 12,2 17,5 12,5 13,7 16,8 24,8 19,4   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1   
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Унгария 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1682,3  2000,4  1708,9 2279,1 2403,7 2471,2 2626,4  2480,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 57,1     20,2 21,8 24,1 47,6   

Дял на държавния сектор в националната икономика       1 1 1  4 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      20,2 -2,2 5,1 -6,8  6,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 57,6  4,0  5,0  4,0     

Безработица (в % от цялото население)      0,2 0,5 0,6    

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)       4,0 5,6 3,8 1,0  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)       0,7 1,9 3,6 0,7  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)       9,2 13,1 39,8 0,8  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)       57,1 44,0 66,9  34,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 142,1 138,2 140,2 111,3        

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 1,6 2,0 2,1 1,7        

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,6 0,7 0,7 0,3 1,6 1,4 1,5 1,2   3,5 

Коефициент за раждаемост (в промили) 39,4 35,5 35,4 23,7 31,4 28,3 25,4 21,1 20,0 18,7 29,0 

Коефициент за смъртност (в промили) 27,0 27,8 23,4 25,3 21,4 17,1 15,5 15,3 14,3 23,4 11,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,3 9,8 6,6   0,4 0,7 0,1 0,1   

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,4 1,0 1,4   0,1  0,2 0,0   

Детска смъртност (в промили) 223,0 232,0 195,0 264,0 196,0 168,0 153,0 152,0 130,0 169,0 86,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението)      1,0 1,0 1,0   0,9 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 2,5 3,0 3,8 3,6  4,3 4,5 2,2   4,5 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 3,8 5,0 7,7 8,5  11,2 13,9 6,8   27,5 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 29,2 36,5 47,6  23,4 29,6 40,8 37,0 76,1  42,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 1,0 1,3 2,2 1,3 0,6 0,5 0,2 0,4  0,4 
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Унгария (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3070,2 3649,1 4409,5 5027,9 5804,8 6306,5 6556,6 6458,8 5772,2 7132,3 8912,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      74,4    28,0 29,3 

Дял на държавния сектор в националната икономика 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 9,0 5,2 0,8 -0,3 2,1 1,0 -2,5 -6,7 1,5 5,2 4,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  140,6  183,4  168,2  138,3  102,8  

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 57,1 76,0 82,9 100,0 57,1 79,4 117,7 286,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)    141,5 136,1 139,7 152,7 143,5 138,2 148,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)    7,4 7,7 8,5 10,0 10,9 11,5 12,2  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 4,3 4,5 9,3 7,8 4,6 4,2 4,0 4,6 6,3 17,6  

Коефициент за раждаемост (в промили) 21,4 14,7 13,1 14,7 18,4 13,9 12,2 12,1 11,0 9,7  

Коефициент за смъртност (в промили) 10,0 10,2 10,7 11,6 12,4 13,6 13,9 14,1 14,2 13,5  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 60,0 48,0 39,0 36,0 33,0 23,0 20,0 15,0 11,0 9,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  68,0 69,1 69,2 69,3 69,1 69,0 69,3 69,8 71,2 72,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 7,2 9,0 11,3 11,4 12,5 12,1 11,1 8,5 4,6 5,0  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 37,4 48,6 52,8 50,9 44,0 36,3 22,2 20,3 15,9 15,6  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 47,8 56,0 51,4 171,8 195,7 192,9 211,1 205,3    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3 1,1 1,0    
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Уругвай 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2218,6 2334,3 3136,0 2470,3 2674,0 3187,7 4301,2 3355,6 3660,6 3763,6 4659,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,0 -10,1 8,0 -5,2 -12,8 -3,9 13,7 5,9 0,2 2,9 3,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)      7,0 32,3 1,1 6,6   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      0,2 1,0 4,7 0,4   

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      7,0 59,4 1,9 8,1   

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 55,1 66,3 83,9 89,9 87,8 96,1 108,2 109,1 120,1 119,9 132,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 1,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,8 2,6 3,0 3,3 4,2 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)      1,3 1,1 1,2    

Коефициент за раждаемост (в промили) 32,6 31,5 31,7 28,6 26,6 25,1 24,4 20,4 19,9 21,6 18,6 

Коефициент за смъртност (в промили) 13,7 12,7 14,5 12,8 12,9 11,5 10,7 10,6 9,6 8,7 8,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 9,4 7,4 9,7 4,2 6,8 4,5      

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,1 5,7 7,4 5,1 4,8 4,5 15,6 0,2 -2,6   

Детска смъртност (в промили)      115,0 100,0 102,0 86,0  64,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,8 1,8 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,7 0,8 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 0,9 1,0 0,9 0,5 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,8 0,9 1,3 1,6 2,9 2,5 2,8 3,2 3,0 4,4 5,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   59,2 43,8 54,7 47,1 43,3 30,5 39,5 55,9  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)   0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 
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Уругвай (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 5351,6 4960,2 4859,8 5184,1 5417,0 6554,6 5559,8 6464,6 7357,3 7873,5 8012,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 9,7 9,9 10,5 13,8 18,6 21,8 22,8 26,0 118,2   

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 0,8 3,5 1,1 4,7 5,9 6,0 1,5 0,9 -2,0 -1,3 6,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)     79,2  78,1     

Безработица (в % от цялото население)    1,4  1,4 2,6 3,4 4,3 5,1  

Безработица (в % от работната сила)    7,5  7,3 13,0 8,5 10,3 13,6  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)    100,0 1057,8 6235,8 31363,5 221512,1 539863,8   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 141,4 157,0 160,9 173,4 165,1 156,5 180,9 184,2 188,1 201,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,7 4,0 4,2 4,3 4,9 5,5 5,0 5,2 5,3   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 6,4 6,0 6,4  11,7 12,4 25,6 20,0    

Коефициент за раждаемост (в промили) 21,4 23,9 22,2 19,5 20,9 18,5 17,9 18,3    

Коефициент за смъртност (в промили) 8,7 8,5 9,1 9,2 9,7 10,3 9,5 9,8    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,7 14,9  -0,4        

Детска смъртност (в промили) 47,0 47,0 50,0 43,0 49,0 38,0 29,0 20,0 19,0 14,0 13,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  68,0 68,6 68,8 69,3 70,4 71,7 72,6 73,4 74,9 75,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,8 0,7 0,6  0,5 0,5      

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 4,3 3,7  2,2 1,9       

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,7 0,8  0,5 0,4       
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Филипини 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението  708,9 874,3 875,2 1289,1 1323,5 1381,7 1227,4 1507,0  1070,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)  6,4 15,0 -6,3 8,4 0,8 0,1 -6,8 1,8  7,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населени-
ето)       2,7 1,8 9,6 0,3 2,1 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)       0,5 0,5 1,1 0,0 0,4 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           46,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)  48,7 74,3 68,8 90,3 95,0 99,9 89,3  149,3 215,4 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,0  0,4 0,5 1,4 1,4  2,7 9,3 

Коефициент за раждаемост (в промили)  30,9 33,5 34,4 33,6  32,8 31,3   31,7 

Коефициент за смъртност (в промили)  21,0 22,1 18,6 19,2  19,3 17,5 16,6  11,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)  68,0 66,0 54,0 57,0  165,0 153,0 136,0  102,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то)  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)   0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)   0,2 0,6 1,1 0,8   0,7 0,0 0,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)         15,3 0,5  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)     0,1 0,3   0,1   
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Филипини (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1357,5 1476,2 1633,2 1764,1 2033,3 2375,6 1966,8 2197,4 2193,8 2377,0 2656,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       11,2 16,2 17,9 15,2 14,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика       1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 6,9 1,4 5,3 3,8 5,6 5,1 -7,3 3,0 4,7 6,0 5,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  32,0  40,4 33,8       

Безработица (в % от цялото население)  2,1 3,0  1,4 1,8 2,4 3,2 3,3 4,1  

Безработица (в % от работната сила)  6,3 8,2  3,9 4,8 6,1 8,1 8,4 10,1  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 2,0 1,6 3,4 2,8  1,3 6,8 3,0 1,3 0,8  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,6 0,5 1,7 1,0  0,4 2,0 1,1 0,8 0,3  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 25,1 10,1 25,0 27,0  2,2 45,0 21,9 8,3 4,2  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 56,7 61,0 73,8 100,0 155,5 400,0 907,3 1957,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 171,5 177,9 220,0 235,8 235,8 234,1 222,5 235,2 223,2 234,6  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 8,7 11,0 16,3 17,3 19,4 26,4 29,8 27,8 28,7 31,8  

Коефициент за раждаемост (в промили) 31,2 23,7 25,0 26,2 28,2 33,7 32,2  24,1 23,1  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,0 7,2 7,4 6,4 6,4 8,7 7,9  4,8 4,8  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 84,0 85,0 73,0 60,0 55,0 63,0    16,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  53,4  57,4  61,3 63,4 65,6 67,7 69,6 71,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0    

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   10,9 13,0 16,5 9,1 11,4  15,9 11,9  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,7      
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Финландия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1668,5 1741,8 1906,4 1881,7 1845,5 2328,2 2665,6 3092,7 3220,4 3449,5 4253,3 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 6,3 9,7 11,4 11,2 12,7 15,3 17,8 12,7 4,9 22,6 23,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика       1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,7 1,6 2,2 -5,0 11,9 5,7 -1,2 4,3 -5,2 -5,8 3,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 30,7    0,3  63,8  89,5  106,5 

Безработица (в % от цялото население)      0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)   18,2  46,1 11,4 3,2 6,4 1,1 26,7 19,5 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      0,9 0,6 0,6 0,1 9,4 26,9 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)   57,8  143,8 33,9 3,4 17,0  93,7 1158,1 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           20,6 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 46,6 54,1 68,0 72,7 93,5 112,5 123,2 146,9 145,2 136,0 145,6 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 1,7 2,1 2,5 2,7 3,3 4,1 4,6 4,7 5,6 5,7 6,6 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1021,3 819,0 1093,9 1311,9 1,1 1,3 2,0 2,3 2,2 3,2 3,0 

Коефициент за раждаемост (в промили) 32,6 31,8 31,7 27,0 27,0 23,7 21,8 19,6 17,8 25,5 24,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 21,9 19,1 17,4 16,9 17,0 14,4 14,0 12,7 19,4 13,1 10,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,9 6,2 6,4 1,3 1,8 0,8 1,1 0,2 0,2  3,5 

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 153,0 135,0 118,0 115,0 96,0 85,0 75,0 67,0 88,0 63,0 44,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,9 1,0 1,3 1,7 1,7 2,7 2,8 3,8 2,8 3,5 4,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,7 3,6 4,8 5,7 5,4 6,5 6,2 3,0  16,5 11,5 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 8,6 12,3 17,9 21,0 20,5 25,4 29,3 26,0 35,1 47,1 42,4 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
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Финландия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 5196,8 6230,4 7669,6 9576,9 11441,3 12949,0 14522,1 16866,4 15752,7 19770,4 22140,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 17,4 19,4 18,4 20,6 20,9 20,4 22,3 23,5 41,1   

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,1 9,1 5,3 7,5 1,2 5,3 3,4 0,0 3,4 5,1 2,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  104,7  119,3  122,4  96,8  95,9  

Безработица (в % от цялото население) 0,2 0,7 0,7 0,9 1,1 2,4 2,6 1,8 5,7 4,9  

Безработица (в % от работната сила)  1,5 1,4 1,9 2,2 4,7 5,0 3,4 11,6 9,7  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 17,0 9,9 6,3 52,1 324,8 468,2 173,1 90,2 22,0 18,5  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 9,9 4,3 1,5 43,8 45,6 86,4 34,9 41,5 24,9 16,2  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 81,3 21,7 3,5 50,5 60,3 336,0 35,5 187,4 170,4 49,0  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 31,2 43,3 63,9 100,0 227,3 386,4 640,9 925,0    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 171,4 189,8 176,1 170,3 166,5 147,1 135,4 135,7 135,5 142,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 7,4 8,5 8,7 8,9 10,0 9,4 9,3 9,8 9,3 9,6  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,0 4,3 6,3 12,7 16,1 17,6 18,8 22,6 27,3 30,5  

Коефициент за раждаемост (в промили) 21,2 18,5 17,1 14,0 13,9 13,2 12,8 13,1 12,3 11,0  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,3 9,0 9,7 9,6 9,3 9,3 9,8 10,0 9,6 9,5  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,4 0,4 1,5 9,7 2,6  1,6 1,3    

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 30,0 21,0 18,0 14,0 10,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  68,8 69,0 70,2 71,7 73,4 74,2 74,8 76,4 77,5 78,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 4,8 4,5 4,7 5,4 5,0 6,4 6,3 6,9 7,5 7,7  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 9,3 8,3 6,8 5,1 7,5 8,2 8,2 9,2 9,0 10,5  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 58,2 76,5 102,2 149,9 157,1 182,0 223,3 267,5    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1    
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Франция 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2875,7 2894,0 2965,2 3248,1 3226,9 4166,4 4531,6 4085,9 4042,2 2573,1 5185,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 11,4 11,2 10,4  12,8 13,5 15,2 19,3   20,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) -1,1 1,7 -6,1 -2,0 15,7 0,4 -2,9 -2,5 -17,5 8,4 7,5 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)     0,0 0,0 0,0 1,1 2,5 0,2 0,4 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 23,2 21,2 38,0 2,9 47,0 22,9 26,3 9,0   61,8 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 5,7 4,5 7,1 0,3 33,8 6,1 14,0 2,6   36,5 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 96,7 70,0 122,2 1,6 592,6 50,4 173,3 28,2   280,4 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 0,1 0,1 0,1   0,5 0,8 0,8 1,3 4,8 17,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 144,6 145,0 146,2 3,3 98,5 99,4 119,3 136,5 137,1 141,3 131,8 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 4,1 3,9 4,0  3,1 3,0 3,2 3,4 3,9 4,1 3,8 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,8 0,9 1,0 0,4 1,3 1,4 1,9 1,8 2,0 3,2 3,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 21,3 20,6 19,6 11,8 21,4 19,0 18,0 15,3 13,6 16,2 20,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 21,9 19,6 17,8 18,3 17,2 17,4 15,6 15,7 18,0 16,1 12,7 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)           0,5 

Детска смъртност (в промили) 160,0 135,0 111,0 123,0 123,0 95,0 84,0 72,0 91,0 114,0 52,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 2,1 2,3 2,9 2,1 2,6 4,8 5,4 3,3 2,6 1,8 3,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 11,1 10,9 12,4 6,3 12,8 19,7 19,0 13,9 8,9 15,7 13,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 62,5 76,6 95,0  106,7 139,8 150,9 133,1 111,6 97,2 96,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 1,5 0,6 
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Франция (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 6198,8 7397,6 9165,4 11410,1 12957,2 14766,2 15530,3 17647,0 18349,3 20421,7 21536,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 19,9 20,2 20,3 20,7 21,8 22,2 21,6 19,7    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,7 7,0 4,9 5,7 -0,7 1,4 1,4 2,6 2,4 3,9 1,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)     117,2       

Безработица (в % от цялото население) 0,4 0,3 0,3 0,5 1,6 2,7 4,4 3,9 5,0 4,4  

Безработица (в % от работната сила)      6,3 10,2 8,9 11,6 10,0  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 61,5 32,7 34,3 57,9 73,8 39,3 34,5 27,0 35,5 47,0  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 24,4 23,5 25,4 21,3 34,7 9,3 0,4 0,3 0,7 0,3  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 70,9 23,4 20,1 34,3 73,4 28,3 13,2 9,3 13,5 13,7  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 30,2 45,3 66,2 100,0 196,1 370,6 617,6 778,4    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 157,5 157,6 153,3 156,0 150,9 147,9 136,5 127,2 123,4 123,0  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 4,2 4,9 3,8 3,9 3,6 3,7 4,0 5,3 5,2   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,6 4,6 8,1 12,8 15,3 16,0 17,6 20,6 25,8 21,3  

Коефициент за раждаемост (в промили) 18,5 17,9 17,8 16,7 14,1 14,9 13,9 13,4 12,5 13,2  

Коефициент за смъртност (в промили) 12,0 11,3 11,1 10,6 10,6 10,2 10,0 9,3 9,1 9,1  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,0 1,3 4,9 5,8 11,3 20,4 34,8     

Имигранти (на 1000 човека от населението) 5,2 3,0 4,7 6,9 11,2 22,0 33,3     

Детска смъртност (в промили) 39,0 27,0 22,0 18,0 14,0 10,0 8,0 7,0 5,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  70,2 71,0 72,0 72,8 74,2 75,3 76,7 77,8 78,9 80,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 4,4 5,0 4,9 4,9 4,2 3,9 2,9 2,5 2,1   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 11,7 12,5 12,7 12,1 12,5 12,7 14,1 14,8 13,6   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 115,0 133,4 152,4 162,7 182,2 195,1 213,8 327,5    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2    
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Холандия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 3423,6 3594,5 3788,9 3925,7 4219,9 5031,0 5602,5 4929,5 4831,4 2686,3 5996,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,7 6,4 6,3 6,0 11,8 9,4 9,3 10,7 13,0 10,6 21,1 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 0,2 3,2 4,6 3,4 3,0 4,2 -0,2 3,7 -11,9 2,4 3,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)     114,3  114,8     

Безработица (в % от цялото население)    0,3 0,4 0,4 0,5 4,6 2,8 1,5 0,8 

Безработица (в % от работната сила)   2,5 12,0 5,8 8,1 7,8 31,7   2,0 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  23,8 24,7 42,1 70,2 35,6 26,9 18,0 2,6 12,7 7,8 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   2,5 2,7 9,6 4,6 1,4 1,5 0,3 4,2 2,1 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  22,2 62,0 18,5 343,8 106,1 29,1 28,9 4,8 17,4 16,1 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)       14,1 3,5 13,6 16,9 25,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 145,9 155,3 156,7 157,4 155,4 152,4 163,6 152,8 147,2 147,4 141,1 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,1 5,1 5,4 5,7 0,6 5,2 4,6 3,7 3,4 3,7 4,5 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 1,3 1,5 1,5 1,2 1,6 2,9 

Коефициент за раждаемост (в промили) 31,6 30,8 28,6 26,2 28,6 24,2 23,1 20,2 20,8 22,6 22,7 

Коефициент за смъртност (в промили) 17,9 15,3 13,6 12,5 12,3 9,8 9,1 8,7 9,9 15,3 7,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,9 5,0 5,9 2,7 9,2 5,9 7,2 5,7 3,0 1,7 5,0 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,7 4,5 5,3 5,1 6,1 5,2 8,5 4,1 2,2 3,1 7,0 

Детска смъртност (в промили) 155,0 131,0 108,0 87,0 83,0 58,0 51,0 40,0 39,0 80,0 25,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 1,9 2,1 2,3 2,1 2,4 2,3 2,9 1,7 2,1 0,6 2,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 6,0 7,0 7,8 9,4 8,0 6,4 7,5 5,5 7,0 4,6 15,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 61,0 79,5 91,2 105,3 121,6 109,0 137,2 118,3 111,5  168,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,0 1,1 1,0 1,3 1,5 1,1 0,9 0,5 0,6 0,5 1,1 
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Холандия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 7325,8 8286,6 9797,8 11966,8 13373,6 14704,5 15282,9 17262,1 18509,7 22161,4 22928,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 21,9 21,9 22,6 25,2 23,9 26,1 23,0 26,0 39,9 29,3  

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,4 8,4 5,2 5,7 -0,1 1,2 3,1 4,1 3,0 4,0 2,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  121,0          

Безработица (в % от цялото население) 0,5 0,4 0,3 0,4 1,5 1,9 5,3 2,3 3,0 1,6  

Безработица (в % от работната сила) 1,3 1,2 0,9 1,1 5,0 5,9 15,9 5,0 7,0 3,3  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 5,9 10,5 4,9 7,6 0,4 1,3 3,1 1,9 0,9 1,4  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 2,2 7,4 1,9 4,0 0,0 1,8 1,6 1,7 3,6 0,6  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 12,4 40,6 4,5 20,2 0,0 4,0 6,1 13,8 44,7 0,6  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 33,1 44,7 66,9 100,0 181,8 250,9 303,6 352,7    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 160,9 161,1 154,3 157,4 162,6 152,5 157,0 142,3 136,3 151,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,2 3,6 5,7 3,8 3,9 7,8 9,8 5,6 5,8   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,8 3,5 5,2 7,9 8,9 10,8 11,7 11,5 12,6 9,4  

Коефициент за раждаемост (в промили) 21,3 20,8 19,9 18,3 13,0 12,8 12,3 13,2 12,3 13,0  

Коефициент за смъртност (в промили) 7,6 7,7 8,0 8,4 8,3 8,1 8,5 8,6 8,8 8,8  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,0 4,3 3,5 4,4 4,0 4,2 3,8 3,8    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 3,6 2,9 5,3 7,0 9,3 8,0 5,5 7,9    

Детска смъртност (в промили) 22,0 18,0 14,0 13,0 11,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  73,4 73,6 73,6 74,5 75,7 76,3 76,9 77,4 78,0 79,3 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 2,4 2,3 2,2 2,0 1,3 1,5 1,4 1,2 1,2 1,8  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 17,2 17,1 15,6 14,4 12,9 13,9 14,4 17,1 20,2 19,5  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 186,7 189,6 194,8 225,5 253,2 297,7 316,6     

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0    
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Хондурас 
Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението     1273,6 1329,4 1563,2 1134,6 1160,0 1219,0 1313,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      6,1 6,6 6,1 5,9 6,6 8,2 

Дял на държавния сектор в националната икономика      1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      20,7 6,5 -4,5 6,8 23,2 3,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)           29,1 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от население-
то)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     50,3 32,9  29,8 43,6 48,4 75,4 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)        1,2 1,4 1,7 2,9 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)      0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 

Коефициент за раждаемост (в промили)       37,4 34,5 37,1 36,5 39,9 

Коефициент за смъртност (в промили)       16,1 13,9 15,9 16,0 11,8 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)       106,0 87,0 109,0  86,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то) 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 1,7 1,5 1,4  0,8 0,9 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)           0,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)           1,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Хондурас (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1292,9 1397,8 1506,6 1556,1 1731,9 2061,8 1874,2 1856,7 1899,3 1911,6 2100,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 8,4 10,7 10,6 12,3 12,1 14,9 14,6 16,4    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,6 6,2 8,7 2,6 2,5 0,5 4,5 0,0 3,7 4,9 6,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)        28,3    

Безработица (в % от цялото население)    1,9 2,6 3,1   1,1   

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 82,5 114,8 133,7 144,8 167,2 162,8 202,9   171,9  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 0,7 4,2 5,2 4,2 5,2 5,6 6,5     

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)  0,7 0,9 1,8 3,6 6,5 6,6 8,0    

Коефициент за раждаемост (в промили) 43,0 42,3 43,3 40,6 41,9       

Коефициент за смъртност (в промили) 11,3 9,3 8,5 7,7 6,2       

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 55,0 52,0 41,0 33,0 34,0    43,0   

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  46,7  52,8  59,7 63,2 65,9 67,3 68,3 69,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1       

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 0,6 0,4 0,3 0,0        

Пощенски услуги (писма на глава от населението)            

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)            
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Чехословакия 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1729,0  1991,0  1933,2 2606,0 2925,8 2409,9   3500,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)     12,5 14,9 15,3 16,4    

Дял на държавния сектор в националната икономика          1 4 

Годишен темп на прираст на БВП (%)      11,8 -3,3 -1,0   7,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)      0,3 0,7 4,5    

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населени-
ето)     18,5 18,8  10,5 14,9   

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      7,8  2,0 2,7   

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)      118,5  28,0 33,3   

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)     40,2 56,7 61,0 51,8 68,3 161,6 49,4 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)     158,4 128,1 138,8 157,4 87,0 105,3 147,8 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)      3,0 3,9 4,3  3,8  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)     2,1 2,0 2,2 1,9  3,9 3,1 

Коефициент за раждаемост (в промили)     26,7 25,1 22,7 17,9 20,6 19,5 23,3 

Коефициент за смъртност (в промили)     19,0 15,2 14,2 13,5 14,0 17,8 11,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)     178,0 145,0 137,0 123,0 99,0 137,0 78,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то)     1,0 1,0 0,9 0,9   1,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)     5,8 6,3 6,4 4,3   7,7 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)     20,6 22,9 22,8 15,6   35,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)     56,1 56,2 75,7 43,7   80,5 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)     1,7 1,1 1,1 0,7   0,7 
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Чехословакия/Чехия (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3921,9 5108,3 5532,7 6466,3 7399,3 7982,0 8367,2 8512,6 7955,8 8833,1 10770,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)  63,5 66,8 62,2 67,0 63,4 42,0 43,4 38,5 37,4 42,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 5 5 5 5 5 5 5 5  2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,6 7,6 3,7 2,0 3,0 2,8 0,8 -2,8 5,9 2,7 6,4 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 61,0 69,5 76,8 100,0 61,0 70,7 79,3 88,4    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 160,8 180,6 185,9 164,8 155,6 155,6 159,4 151,3 122,4 123,5  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 5,9 7,5 8,2 8,4 8,1 7,6 7,9 8,4 8,7 6,6  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,8 4,9 6,7 7,4 8,3 9,9 9,1 9,8 14,3 20,9  

Коефициент за раждаемост (в промили) 20,3 15,9 16,4 15,9 19,6 16,3 14,6 13,4 9,3 8,8  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,6 9,2 10,0 11,6 11,5 12,2 11,9 11,7 11,4 10,6  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 34,0 24,0 26,0 22,0 21,0 18,0 14,0 11,0 8,0 4,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  70,3 70,2 69,4 70,4 70,3 71,0 71,4 73,1 75,0 75,9 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  0,9  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 10,7 14,2 15,5 16,5 25,1 18,7 18,9 8,3  9,5  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 40,0 42,5 40,2 33,9 27,7 23,0 20,7  22,2 18,0  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 96,3 123,2 147,4 140,5 147,6 152,6 170,8 241,6    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5    
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Чили 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2194,0 2259,2 3000,1 2389,1 2768,2 3152,4 2858,8 2761,2 3236,2 3471,5 3669,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)   58,7 52,1 76,7 56,4 77,0  9,3 10,2 10,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) -2,6 -0,1 11,3 -3,2 13,0 4,4 -16,0 5,8 4,0 8,6 4,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)     14,8  17,9  19,0   

Безработица (в % от цялото население)        0,2 0,2 0,1 0,0 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)        6,4 8,9  35,8 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)        1,1 3,8  13,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)           374,0 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)         0,0 0,1 0,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 56,0 68,5 105,2 118,2 119,9 139,7 140,0 124,3 126,0 134,6 144,3 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 0,9 1,4 1,8 2,9 3,1 2,7 2,7 3,1 2,4 2,3  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,4 0,6 0,7 1,3 1,3 1,5  1,3  1,3 1,8 

Коефициент за раждаемост (в промили) 38,4 38,2 38,9 38,6 39,1 40,0 39,8 33,3 33,4 33,3 34,0 

Коефициент за смъртност (в промили) 36,0 35,2 31,7 27,3 30,7 27,8 24,7 25,0 22,9 19,3 15,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)  249,0 267,0 254,0 263,0 258,0 234,0 251,0 217,0 184,0 139,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,5 1,5 1,8 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7  1,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,8 2,5 3,7 2,3 2,5 4,9 6,1 1,7 1,9 2,0 2,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,2 3,2 3,9 5,3 5,0 4,2 4,1 3,6 4,1 5,2 3,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 10,5 18,8 19,5 19,1 27,5 26,8 23,1 17,4 22,1   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8   
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Чили (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 3975,4 4270,3 4577,1 5231,4 4273,3 5680,4 5029,6 6400,9 8973,2 10309,1 12000,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 13,3 14,2 17,1 16,5 33,9 28,0 28,1 20,3 7,1 11,8  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,8 8,3 0,8 2,1 -12,9 7,9 2,0 3,7 8,4 4,5 5,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  12,1  8,6        

Безработица (в % от цялото население) 0,1 0,2  1,1 4,6 3,4 4,3 2,1 1,7 3,2  

Безработица (в % от работната сила)    3,4 14,7 10,4 12,1 5,6 4,7 8,3  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 40,6 33,9 85,0 194,2  8,0 3,5 13,4 13,0 8,1  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 19,0 11,7 21,4 70,0  2,7 0,7 1,9 1,7 0,9  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 163,0   299,4  38,4 10,9 18,7 24,3 7,4  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 0,8 5,4 20,5 100,0 239,7 167,4 424,1 807,5 931,5   

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 163,6 185,2 215,9 251,1 269,5 244,3 225,2 206,9 196,5 207,2  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,4  4,7 4,4 9,4  9,5  9,1   

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,5 3,3 5,2 8,3 14,4 10,7 16,3 19,5 18,9   

Коефициент за раждаемост (в промили) 34,9 34,4 32,3 27,6 24,2 22,2 21,6 22,4    

Коефициент за смъртност (в промили) 12,9 12,4 10,5 8,5 7,3 6,7 6,1 6,0    

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 120,0 125,0 107,0 79,0 58,0 33,0 19,0 16,0 12,0 9,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  57,3  62,4  69,3 71,9 73,7 75,1 76,9 78,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,2 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 1,9 1,7 2,3 2,0 1,7 1,5 1,7 1,5    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 4,7 3,4 3,3 2,2 2,1 0,8 0,7 0,7 0,6   

Пощенски услуги (писма на глава от населението)  14,1   16,7 16,2 10,7 15,5 17,4   

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)  0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2    



 370 

Швейцария 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 3833,0 3913,0 4331,2 4290,1 4314,1 5387,5 6245,7 5906,9 6396,6 7752,1 9063,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       4,9 6,1 8,2 6,5 8,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,1 2,4 3,4 1,0 6,5 7,3 -0,6 -0,4 1,0 28,7 4,7 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)   1,6  1,5  1,7    176,5 

Безработица (в % от цялото население)         0,4 0,1 0,2 

Безработица (в % от работната сила)       3,4 11,8 3,1 1,6 1,8 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)       7,7 4,1 1,4 7,9 1,3 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)       1,5 0,2 0,1 0,9 0,1 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)       65,7 3,6 0,2 8,4 1,1 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)         18,5 28,4 36,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 158,2 162,7 165,5 144,1 159,2 147,2 135,4 127,0 118,7 109,2  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,9 4,0 4,2 3,4 4,6 4,7 4,6 3,8 3,6 3,5  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,3 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 2,1 2,3 2,8 2,7 

Коефициент за раждаемост (в промили) 28,6 26,9 25,0 19,5 20,9 18,5 17,2 16,0 15,2 20,1 18,1 

Коефициент за смъртност (в промили) 19,3 17,6 15,1 13,3 14,4 12,2 11,6 12,1 12,0 11,6 10,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,2 1,4 1,4 0,5 2,4 1,1 0,9 0,3 0,3 0,1 0,6 

Имигранти (на 1000 човека от населението)       2,6 0,5 0,2 0,0 1,0 

Детска смъртност (в промили) 150,0 129,0 105,0 90,0 84,0 58,0 51,0 48,0 46,0 41,0 31,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 4,4 3,9 4,6 5,0 5,7 5,7 6,3 5,0 6,7 4,6 5,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 18,8 23,2 29,2 27,6 33,1 37,4 43,6 36,5 40,1 64,6 57,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 67,9 97,7 112,3 93,0 121,1 133,0 158,5 156,6 127,7 156,2 200,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,0 1,1 1,2 1,3 1,8 1,3 1,1 0,6 0,7 0,8 1,0 
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Швейцария (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 10866,9 12456,7 14503,6 16903,6 17224,0 18779,1 19586,5 21487,2 20608,1 22474,9 23259,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 6,8 7,1 7,5 8,0 7,9 8,6 9,0 9,2 10,3 16,6  

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 6,7 7,0 3,2 6,4 -7,3 4,6 3,4 3,7 0,4 3,6 2,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  191,6  184,8  154,3  135,0  96,5  

Безработица (в % от цялото население) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,5 0,3 1,8 1,5  

Безработица (в % от работната сила)     0,8 0,2 1,0 0,6 3,3 2,7  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 0,8 1,5 0,3 0,5 0,9 0,8 0,5 0,3 0,3 1,1  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,1 0,0  0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,6  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 0,2 0,2  0,5 0,3 0,9 0,1 0,6 0,0 0,7  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 41,2 50,6 72,4 100,0 169,5 203,4 255,9 315,3    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието)            

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 2,4 2,9 4,2 5,2 6,5 7,9 9,1 9,8 10,2   

Коефициент за раждаемост (в промили) 17,1 17,6 19,1 16,0 12,2 11,7 11,5 12,5 11,7 10,9  

Коефициент за смъртност (в промили) 10,1 9,7 9,5 9,2 8,7 9,3 9,2 9,5 9,0 8,7  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,8 13,2 14,5    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 15,3 23,0    

Детска смъртност (в промили) 26,0 21,0 18,0 15,0 11,0 9,0 7,0 7,0 5,0 5,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  71,3 72,2 73,0 74,7 75,5 76,7 77,2 78,4 79,7 81,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 6,3 7,3 8,5 9,6 7,3 9,4 7,0 8,1 7,4 8,7  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 57,1 58,0 56,2 51,5 47,5 49,7 50,6 48,3 48,2 42,3  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 236,7 280,4 305,2 304,9 304,7 385,3 452,2 576,9    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3     
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Швеция 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 2208,9 2366,0 2776,0 3126,9 3111,0 3414,1 4306,0 4768,0 5180,0 5454,0 6769,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 6,7 7,4 6,7 7,7 7,2 7,7 8,0 9,6 11,2 13,5 13,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) -0,4 -0,5 7,0 1,5 6,7 0,6 4,2 5,5 -9,3 1,4 3,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)   2,4  3,6  6,0   137,5 145,8 

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)      12,2 12,2 16,1 11,8 4,5 2,2 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)  35,8 13,8 14,0 82,7 39,6 42,6 15,7 6,0 24,5 3,3 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)  6,3 0,7 0,9 23,6 24,2 3,4 2,7 0,6 20,0 0,3 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)  452,7 7,1 14,6 1520,9 258,3 166,6 126,3 12,3 1705,0 5,8 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)         10,7 14,0 19,8 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 148,4 148,5 148,2 128,2 126,2 115,9 116,5 105,0 94,3 90,5 107,3 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 3,2 3,6 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,5 5,2 5,2 5,8 

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 1,8 2,1 2,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 27,0 25,7 24,7 21,6 23,6 17,6 15,4 13,8 15,1 20,4 16,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 16,8 15,6 14,0 14,7 13,3 11,7 11,7 11,7 11,4 10,8 10,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,0 4,5 5,1 1,3 1,7 2,0 0,9 0,4 0,5 1,3 1,8 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,6 1,6 1,5 1,1 1,8 0,8 1,2 0,9 1,1 3,2 4,0 

Детска смъртност (в промили) 99,0 88,0 75,0 76,0 63,0 56,0 55,0 46,0 39,0 30,0 21,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 2,2 2,4 2,5 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 4,2 5,5 6,7 8,3 6,6 6,3 6,9 5,6 7,1 6,6 6,3 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 6,0 7,9 10,6 12,3 14,3 10,9 11,4 11,7 15,4 23,2 21,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 23,6 36,7 43,1 48,9 64,6 69,5 88,3 99,7 114,9 146,8 151,6 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,5 0,6 0,7 1,2 1,4 1,1 1,0 0,8 0,8 1,1 1,2 
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Швеция (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 7478,0 8792,0 11045,0 13010,9 14575,0 15016,0 16049,0 17781,0 17592,0 20710,0 22986,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 17,5 18,8 21,2 22,1 23,3 24,6 30,1 29,3 36,1 28,1  

Дял на държавния сектор в националната икономика  1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 2,6 5,7 5,0 4,7 1,0 0,8 1,7 1,2 3,6 4,1 3,3 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  156,0  129,5  121,8  112,6  89,6  

Безработица (в % от цялото население)      1,0 1,5 0,9 3,8 2,3  

Безработица (в % от работната сила) 2,5 1,4 1,1 1,4 1,4 2,0 2,8 1,6 7,7 4,7  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 2,5 4,1 1,0 16,7 10,5 25,5 19,2 14,7 4,1 0,2  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,6 0,1 0,0 3,4 2,9 89,9 15,0 8,5 14,2 0,0  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 21,9 2,4 0,5 19,4 44,7 538,9 60,4 90,0 71,0 0,0  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 32,5 44,2 66,2 100,0 151,5 253,0 372,7 556,1    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 130,6 139,2 132,1 132,2 152,3 156,6 149,3 138,6 138,6 118,6  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то) 7,5 9,3 10,5 11,4 13,1 17,0 17,4 16,8 16,1 17,4  

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,2 5,0 8,8 14,9 13,4 19,0 19,5 20,2 29,6 37,2  

Коефициент за раждаемост (в промили) 14,8 13,7 15,9 13,7 12,6 11,7 11,8 14,5 11,7 10,2  

Коефициент за смъртност (в промили) 9,5 10,0 10,1 9,9 10,8 11,0 11,3 11,1 11,0 10,5  

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,7 2,0 2,1 3,6 3,3 3,6 2,6 2,9    

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,1 3,5 6,4 9,6 5,4 4,7 4,0 7,0    

Детска смъртност (в промили) 17,0 17,0 13,0 11,0 9,0 7,0 7,0 6,0 4,0 3,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  73,0 73,9 74,6 75,0 75,7 76,7 77,5 78,7 79,6 80,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 6,5 6,7 7,9 8,2 7,1 6,9 6,7 6,5 6,7 6,3  

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 16,8 12,2 9,4 8,0 9,8 11,4 10,8 11,0 12,7 14,7  

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 158,3 190,5 224,1 252,0 280,2 325,4 331,9 474,4    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,1 0,9 0,8 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0    
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Шри Ланка 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1290,4 1178,9 1208,0 1136,4 1092,0 1186,9 1265,1 1184,0 1250,9 1115,8 1252,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,6 0,4 6,7 -4,8 -5,1 6,3 -4,6 -5,6 6,1 -0,2 5,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)         0,5 0,2 0,9 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)         7,2 12,2 14,3 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)         1,6 4,9 3,7 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)          23,8 14,1 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)           44,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 53,4 60,0 72,0 75,4 75,6 84,8 101,5 121,6  128,1 175,7 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)      0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 38,8 28,7 39,0 37,3 36,5 39,9 39,0 34,4 35,8 36,7 39,7 

Коефициент за смъртност (в промили) 28,7 27,7 27,3 25,4 29,5 24,2 25,5 36,5 20,6 21,5 12,4 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)  176,0 176,0 171,0 182,0 172,0 175,0 263,0 149,0 140,0 82,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,1 0,1  0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 1,5 1,4  2,2 2,0 1,9 3,2 1,7 1,7 3,7 3,2 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 5,6 6,2 7,9 9,4 9,3 14,4 19,8 17,8 12,7 17,4 29,7 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,5 
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Шри Ланка (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1336,7 1295,3 1329,5 1498,7 1527,4 1829,8 2185,6 2423,8 2959,9 3597,1 4137,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)       24,4 23,2 21,8 16,4 15,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика        2 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,8 3,7 3,1 4,8 2,3 5,5 4,2 6,4 5,5 6,0 6,2 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население) 0,8 1,4 1,6 3,0 3,9  5,3 5,9 4,2 2,8  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 12,3 16,2 20,6 27,2 5,2 15,4 9,2 6,8 10,1 4,5  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 2,6 4,8 7,1 11,9 1,4 5,3 3,5 3,9 3,5 1,3  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 12,2 27,8 51,5 105,1 4,9 22,7 10,7 11,4 16,2 3,3  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 48,6 72,5 80,4 100,0 155,1 332,6 517,4 991,3    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населени-
ето) 187,7 226,9 229,0 217,0 180,2 222,5 234,0 246,8 238,1 216,6  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,3 0,5 1,4 1,0 1,1 2,9 3,7 3,2 3,5   

Коефициент за раждаемост (в промили) 37,3 36,6 33,1 29,4 27,8 28,4 24,3 20,1 18,6 17,3  

Коефициент за смъртност (в промили) 10,8 8,6 8,2 7,5 8,5 6,2 6,2 5,7 5,8 5,7  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 72,0 57,0 53,0 50,0 45,0 34,0   17,0 13,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  62,1 63,6 64,9 65,8 68,0 69,3 70,1 70,6 70,8 71,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1    

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,2 2,1 2,6 2,9 2,2 2,6 1,5 2,1 2,1   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 32,6 33,6 37,4 41,7 38,9 43,3 38,0 28,5    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5      
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ЮАР 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението           2534,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)    5,9 5,9 5,8 6,2 6,8 7,9 9,6 7,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)            

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 човека 
от населението)            

Безработица (в % от цялото население)         0,1 0,0 0,1 

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от населението)   0,9 0,3 9,6 0,0 1,4 1,8  5,5 2,5 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението)   0,1  15,5 0,0 0,6 0,3  1,3 0,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението)   1,7  122,6 0,0 0,3 2,1  4,7 0,4 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 21,6 22,3 22,3 23,5 38,3 30,7 31,1 30,4 32,3 41,7 53,6 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)   50,9 64,2 79,1 79,2 86,2 90,5 100,7 108,9 116,7 

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)   0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 1,1 1,3 1,4 

Коефициент за раждаемост (в промили)   32,5 29,3 29,0 26,3 26,4 24,2 25,2 25,4 25,1 

Коефициент за смъртност (в промили)   10,8 10,3 11,1 9,3 9,7 10,5 9,4 9,3 8,7 

Емигранти (на 1000 човека от населението)   7,1 4,2 4,4 0,8 0,7 0,3 0,3 0,4 1,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението)   8,4 2,7 7,0 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 1,0 

Детска смъртност (в промили)   89,0 86,0 90,0 68,0 67,0 63,0 50,0 40,0 36,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от населението)   2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 1,8 1,5 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)   1,8 1,9 2,2 2,5 2,3 2,5 2,9 3,4 3,7 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)   5,7 6,8 9,4 10,0 8,9 9,5 12,2 20,8 18,8 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)    30,0 32,9 37,3 41,9 33,3   48,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)   0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 
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ЮАР (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2830,1 3041,5 3559,4 4045,1 4270,9 4390,0 4006,5 3833,8 3645,5 3890,1 4315,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,6 16,1 17,0 19,1 20,9 21,1 25,0 27,8 22,8 23,0 26,3 

Дял на държавния сектор в националната икономика      1 1 1 2 2  

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,0 4,2 6,0 5,2 1,8 6,5 -1,2 -0,9 3,1 3,4 4,8 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението)  75,9  77,9  84,2      

Безработица (в % от цялото население) 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 2,0 1,9 3,7  9,6  

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 6,8 2,4 4,3 3,4 10,8 6,8 11,8 23,9 8,0 1,8  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 0,7 0,3 0,3 0,2 0,9 2,1 7,3 9,2 3,9 26,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 1,1 0,3 0,8 0,2 0,8 6,0 20,5 75,4  38,2  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 69,0 73,0 78,8 100,0 170,1 321,2 621,2 1259,1    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 132,1 153,4 166,5 190,1 212,6 193,2 187,9 260,7  440,1  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 1,5 1,9 2,2 2,7 3,1 3,6 4,1 9,1  14,8  

Коефициент за раждаемост (в промили) 24,6 24,9 22,8 23,2 19,1 16,5 16,5 13,9 29,0   

Коефициент за смъртност (в промили) 8,1 8,7 9,0 8,9 8,4 8,3 7,7 6,7 9,8   

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2   

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,1 0,6 2,0 1,8 2,0 1,0 0,5 0,4 0,3   

Детска смъртност (в промили) 30,0 30,0 26,0 22,0 20,0 13,0 9,0 9,0 57,0   

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  49,2 51,2 53,0 54,8 57,2 59,8 61,6 61,0 56,1 51,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението) 1,4 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5   

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението) 4,0 4,0 4,3 4,4 4,7 6,2 5,1 4,9 4,3   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 17,6 18,1 23,0 24,6 25,2 25,6 19,9 14,5 11,0   

Пощенски услуги (писма на глава от населението)   56,6 74,7 59,4 63,2 62,4 66,5    

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2    
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Корея 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението    1047,8 1091,9 1119,3 1049,1 1337,2 1599,9 682,9 853,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)            

Дял на държавния сектор в националната икономика            

Годишен темп на прираст на БВП (%)    17,8 -12,3 1,0 -4,9 9,9 12,0 -50,0 7,6 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 1000 
човека от населението)            

Безработица (в % от цялото население)            

Безработица (в % от работната сила)            

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от население-
то)            

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)            

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 чо-
века от населението)            

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)            

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)            

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)            

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от население-
то)            

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)            

Пощенски услуги (писма на глава от населението)           2,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)           0,0 
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Южна Корея (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 1168,9 1226,4 1436,3 2167,3 3161,7 4114,1 5670,4 8704,4 11850,5 14374,6 17493,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%)      18,1 18,1 19,1 17,5 21,4 21,7 

Дял на държавния сектор в националната икономика       1     

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,4 2,0 6,0 8,6 6,6 -2,7 6,5 9,5 8,9 8,5 4,0 

Икономически активно население, заето в промишлеността 
(на 1000 човека от населението) 0,9 22,0  49,0  76,7      

Безработица (в % от цялото население)  1,7 2,4 1,4 1,4 2,0 1,5 1,1 0,9 2,1  

Безработица (в % от работната сила)   7,4 4,5 4,1 5,2 4,0 2,4 2,0 4,4  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от на-
селението) 0,9 10,2 0,4 0,1 1,5 5,4 6,5 7,5 2,0 5,3  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 1,0 2,6 0,1 0,0 0,3 1,3 0,7 3,1 1,1 3,8  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)   0,7 0,3 0,4 1,6 1,6 104,7 8,7 40,3  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)  16,5 32,5 100,0 268,4 1025,7 1887,3 3948,9    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 164,3 178,1 207,1 229,0 234,5 237,7 217,1 200,7 162,6 153,3  

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 3,7 4,0 4,9 6,2 8,4 17,0 35,7 39,4 51,9 71,5  

Коефициент за раждаемост (в промили)            

Коефициент за смъртност (в промили)            

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)            

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  54,2 56,7 61,8  65,8 68,5 71,3 73,4 75,9 78,4 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от на-
селението)            

Превозени товари по железниците (тонове на глава от насе-
лението)            

Превозени пътници по железниците (на глава от населението)            

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 4,2 6,6 13,7 18,2 20,0 25,9 31,8 55,0 76,6 96,1  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,2 0,1 0,3 0,4 1,8 1,1 0,9 1,2    
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Япония 

Година 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

БВП на глава от населението 1179,5 1156,8 1303,8 1429,7 1695,8 1885,2 1850,4 2120,5 2874,3 1346,1 1920,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 14,3 23,0 31,2 18,0 19,3 22,6 27,2 34,8 48,0  45,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,3 -1,7 1,6 9,3 -6,2 4,1 -7,3 2,8 2,9 -50,0 9,1 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението) 63,7  74,2  81,0  74,9  97,2  71,3 

Безработица (в % от цялото население)       0,6 0,5   0,5 

Безработица (в % от работната сила)       5,3 4,6   1,2 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението)      4,9 14,1 8,5 3,8 1,3 7,0 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението)      0,7 1,3 0,5 0,5 0,5 9,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението)      6,0 16,8 4,3 0,8  66,0 

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%)       1,1 1,0 1,2 10,1 12,7 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населе-
нието) 108,3 117,8 142,9 145,8 162,9 168,3 173,3 182,2 194,7 210,6 222,9 

Учители в основни и средни училища (на глава от население-
то)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 0,6 0,9 1,0 1,1 1,4 2,2 2,8 2,7 3,4 5,4 4,8 

Коефициент за раждаемост (в промили) 32,4 31,2 34,8 34,1 36,2 34,9 32,4 31,6 29,4  28,1 

Коефициент за смъртност (в промили) 20,8 21,6 21,6 20,7 25,4 20,3 18,2 16,8 16,5  10,9 

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили)     166,0 142,0 125,0 107,0 90,0  60,0 

Средна продължителност на предстоящия живот (години)            

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 1,5 1,7 2,6 1,4 2,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 2,5 2,7 3,6 4,8 10,4 16,8 18,7 23,6 50,2 74,4 105,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 17,0 26,7 30,3 35,3 68,2 71,4 71,4 74,0 69,9  38,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,4 0,5 0,6 0,6 1,3 1,2 0,9 0,9 1,1 0,6 1,1 
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Япония (продължение) 
Година 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

БВП на глава от населението 2770,7 3986,4 5933,7 9714,0 11343,8 13427,7 15331,3 18789,1 19979,4 20737,6 21976,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 25,2 30,3 29,5 26,7 31,2 39,0 32,8 29,0    

Дял на държавния сектор в националната икономика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 8,6 13,1 5,8 10,7 3,1 2,8 4,4 5,1 2,0 2,9 1,9 

Икономически активно население, заето в промишлеността (на 
1000 човека от населението)  104,0  132,9  116,4  118,6    

Безработица (в % от цялото население) 0,9 0,5 0,4 0,6 0,9 1,0 1,3 1,1 1,7 2,5  

Безработица (в % от работната сила) 1,8 1,1 0,8 1,2 1,9 2,0 2,6 2,1 3,2 4,7  

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от насе-
лението) 7,4 11,3 15,6 21,7 30,4 9,7 5,2 2,3 1,7 0,9  

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 11,6 9,8 17,0 16,5 24,5 4,8 1,0 0,7 0,3 0,1  

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 1000 
човека от населението) 38,9 52,2 57,3 37,5 71,8 8,6 2,2 1,2 0,6 0,3  

Работна заплата в промишлеността (1970 = 100%) 23,4 31,6 50,6 100,0 229,1 345,3 421,2 497,2    

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населени-
ето) 233,3 231,1 210,4 176,7 174,4 184,4 184,2 164,9 144,4 124,7  

Учители в основни и средни училища (на глава от населението)            

Студенти в университетите (на 1000 човека от населението) 6,9 7,6 11,0 16,0 15,5 15,7 15,3 17,3 30,2 29,9  

Коефициент за раждаемост (в промили) 19,4 17,4 18,8 18,9 17,0 13,5 11,8 9,9 9,6 9,4  

Коефициент за смъртност (в промили) 7,8 7,6 7,2 7,0 6,3 6,2 6,2 6,6 7,4 7,6  

Емигранти (на 1000 човека от населението)            

Имигранти (на 1000 човека от населението)            

Детска смъртност (в промили) 40,0 31,0 18,0 13,0 10,0 7,0 5,0 5,0 5,0 3,0  

Средна продължителност на предстоящия живот (години)  67,7 70,2 72,0 75,1 76,1 77,7 78,8 79,5 81,1 81,9 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от насе-
лението) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Превозени товари по железниците (тонове на глава от населе-
нието) 2,2 2,5 2,6 2,5 1,7 1,4 0,8 0,7 0,6   

Превозени пътници по железниците (на глава от населението) 115,5 137,9 161,0 158,1 157,6 156,0 159,8 182,7 175,9   

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 54,1 73,4 96,1 112,3 120,1 134,5 142,0 183,7 196,5 209,0  

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 0,9 1,0 0,9 0,7 0,4 0,4 0,3  0,3 0,2  
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Приложение 7. Динамика на 24 показателя за всички 12 клъстера 
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Дял на държавния сектор в националната икономика (в %)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Първи "западноевропейски" клъстер Втори "западноевропейски" клъстер Първи "латиноамерикански" клъстер

Втори "латиноамерикански" клъстер Първи "източноевропейски" клъстер Втори "източноевропейски" клъстер

"САЩ" "Япония" Първи "арабски" клъстер

Втори "арабски" клъстер Първи клъстер на развиващите се страни Втори клъстер на развиващите се страни
 

 

Годишен темп на прираст на БВП (в %)

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Първи "западноевропейски" клъстер Втори "западноевропейски" клъстер Първи "латиноамерикански" клъстер

Втори "латиноамерикански" клъстер Първи "източноевропейски" клъстер Втори "източноевропейски" клъстер

"САЩ" "Япония" Първи "арабски" клъстер

Втори "арабски" клъстер Първи клъстер на развиващите се страни Втори клъстер на развиващите се страни
 

 



 384

Икономически активно население, заето в промишлеността (на глава от населението)
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Безработица (в % от работната сила)
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Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове (на 1000 човека от населението)
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Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от населението)
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Студенти в университетите (на 1000 човека от населението)
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Коефициент за смъртност (в промили)
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Имигранти (на 1000 човека от населението)
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Средна продължителност на предстоящия живот (години)
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Превозени товари по железниците (тонове на глава от населението)
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Пощенски услуги (писма на глава от населението)
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Приложение 8. Принадлежност на държавите към клъстерите и средни стойности 

по всички 24 индикатори 

 

Клъстери 1900 

1 2 3 4 5 

Аржентина 
Германия 
Дания 
Канада 

Бразилия САЩ Франция Япония 

 

Клъстери 1900 

Индикатори 1 2 3 4 5 Total 

БВП на глава от населението 2917,0 678,4 4090,8 2875,7 1179,5 2561,6 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 3,6 9,9 2,8 11,4 14,3 6,6 

Дял на държавния сектор в националната иконо-
мика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,4 -1,2 2,7 -1,1 4,3 2,6 

Икономически активно население, заето в про-
мишлеността (на глава от населението)   27,6  63,7 45,7 

Безработица (в % от цялото население)   1,9   1,9 

Безработица (в % от работната сила) 2,0  5,0   3,5 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) 24,8  24,2 23,2  24,3 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението) 3,7  7,5 5,7  5,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението) 43,8   96,7  61,4 

Работна заплата в промишлеността 4,2  5,7 0,1  3,5 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека 
от населението) 149,6  203,7 144,6 108,3 150,9 

Учители в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 3,4  5,6 4,1  4,0 

Студенти в университетите (на 1000 човека от 
населението) 0,5  3,1 0,8 0,6 1,1 

Коефициент за раждаемост (в промили) 30,8   21,3 32,4 29,2 

Коефициент за смъртност (в промили) 18,4  42,0 21,9 20,8 23,3 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,4     3,4 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,9 2,2 5,9   5,3 

Детска смъртност (промили) 181,3   160,0  176,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 
човека от населението) 2,8 0,9 4,1 1,0 0,1 2,2 

Превозени товари по железниците (тонове на гла-
ва от населението) 4,3  0,0 2,1 0,3 2,8 

Превозени пътници по железниците (на глава от 
населението) 8,0  7,6 11,1 2,5 7,6 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 41,6 15,5 93,7 62,5 17,0 44,4 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населе-
нието) 0,8 0,1 0,8 1,0 0,4 0,7 
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Клъстери 1905 

1 2 3 4 5 

Австралия 
САЩ 

Аржентина 
Германия 
Дания 

Бразилия Франция Япония 

 

Клъстери 1905 

Индикатори 1 2 3 4 5 Total 

БВП на глава от населението 4462,1 3309,5 718,1 2894,0 1156,8 2952,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 2,4 3,3 13,9 11,2 23,0 7,8 

Дял на държавния сектор в националната иконо-
мика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,3 5,7 2,9 1,7 -1,7 3,6 

Безработица (в % от цялото население) 2,5 0,4    1,8 

Безработица (в % от работната сила) 6,5 1,6    4,8 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) 26,1 36,6  21,2  30,1 

Въвлечени работници в индустриалните (трудо-
ви) спорове (на 1000 човека от населението) 3,6 9,2  4,5  6,6 

Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението)  254,5  70,0  193,0 

Работна заплата в промишлеността 6,3 2,4  0,1  2,9 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека 
от населението) 193,3 140,4  145,0 117,8 153,0 

Учители в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 5,5 2,7  3,9  3,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от 
населението) 3,1 0,6  0,9 0,9 1,2 

Коефициент за раждаемост (в промили) 26,2 30,7  20,6 31,2 27,9 

Коефициент за смъртност (в промили) 26,1 17,4  19,6 21,6 21,4 

Емигранти (на 1000 човека от населението)  4,0    4,0 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 12,2  3,5   7,9 

Детска смъртност (промили) 82,0 162,5  135,0  135,5 

Дължина на железния път (километри на 1000 
човека от населението) 5,1 2,0 0,8 1,0 0,2 2,3 

Превозени товари по железниците (тонове на гла-
ва от населението) 2,1 4,7  2,3 0,5 3,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от 
населението) 19,9 11,0  10,9 2,7 12,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 115,7 60,8 19,7 76,6 26,7 67,1 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от насе-
лението) 1,6 0,8 0,1 1,1 0,5 0,9 
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Клъстери 1910 

1 2 3 4 5 

Австралия 
САЩ 

Аржентина 
Германия 
Дания 
Канада 
Франция 

Бразилия Чили Япония 

 

Клъстери 1910 

Индикатори 1 2 3 4 5 Total 

БВП на глава от населението 5086,8 3581,1 768,7 3000,1 1303,8 3315,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 2,3 5,1 10,9 58,7 31,2 13,1 

Дял на държавния сектор в националната иконо-
мика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,0 3,3 1,1 11,3 1,6 3,8 

Икономически активно население, заето в про-
мишлеността (на глава от населението) 100,4    74,2 87,3 

Безработица (в % от цялото население) 1,8 0,4    1,4 

Безработица (в % от работната сила) 4,6 1,9    3,7 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) 17,2 32,1    29,1 

Въвлечени работници в индустриалните (трудо-
ви) спорове (на 1000 човека от населението)  5,4    5,4 

Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението)  131,4    131,4 

Работна заплата в промишлеността 8,0 3,8    5,4 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека 
от населението) 185,3 151,2  105,2 142,9 152,7 

Учители в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 5,7 3,8  1,8  3,8 

Студенти в университетите (на 1000 човека от 
населението) 2,3 0,8  0,7 1,0 1,2 

Коефициент за раждаемост (в промили) 26,7 29,1  38,9 34,8 30,8 

Коефициент за смъртност (в промили) 23,3 15,8  31,7 21,6 19,9 

Емигранти (на 1000 човека от населението)  6,1    6,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 11,3 41,1 3,9   18,8 

Детска смъртност (промили) 75,0 139,8  267,0  150,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 
човека от населението) 5,3 2,6 1,0 1,8 0,2 2,7 

Превозени товари по железниците (тонове на гла-
ва от населението) 2,4 3,8  3,7 0,6 3,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от 
населението) 25,8 12,3  3,9 3,6 13,4 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 149,4 79,2 24,5 19,5 30,3 76,9 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от насе-
лението) 1,8 1,1 0,1 0,7 0,6 1,1 
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Клъстери 1915 

1 2 3 4 

Австралия 
САЩ 

Аржентина 
Дания 

Бразилия 
Япония 

Чили 

 

Клъстери 1915 

Индикатори 1 2 3 4 Total 

БВП на глава от населението 4880,4 3510,8 1113,8 2389,1 3057,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 2,6 3,2 13,5 52,1 13,0 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 0,5 -3,2 6,9 -3,2 0,7 

Безработица (в % от цялото население) 3,0 0,3   2,1 

Безработица (в % от работната сила) 7,2    7,2 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението) 53,2 14,8   40,4 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) споро-
ве (на 1000 човека от населението) 16,4 0,7   8,6 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 201,3 11,0   106,2 

Работна заплата в промишлеността 9,0    9,0 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от на-
селението) 189,7 137,1 145,8 118,2 153,0 

Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от 
населението) 6,0 3,3  2,9 4,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека от население-
то) 2,4 0,6 1,1 1,3 1,4 

Коефициент за раждаемост (в промили) 27,1 29,8 34,1 38,6 31,9 

Коефициент за смъртност (в промили) 21,9 14,3 20,7 27,3 20,1 

Емигранти (на 1000 човека от населението)  7,5   7,5 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 3,3  1,2  2,3 

Детска смъртност (промили) 174,0 108,5  254,0 163,8 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от 
населението) 5,7 2,6 0,7 2,3 2,9 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от на-
селението) 2,8 3,7 0,6 2,3 2,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населе-
нието) 32,3 10,1 3,5 5,3 13,9 

Пощенски услуги (писма на глава от населението)  68,1 26,6 19,1 41,7 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението)  1,4 0,4 0,7 0,8 
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Клъстери 1920 

1 2 3 4 

Австралия 
САЩ 

Аржентина 
Дания 
Канада 
Франция 

Бразилия 
Япония 

Чили 

 

Клъстери 1920 

Индикатори 1 2 3 4 Total 

БВП на глава от населението 5159,0 3638,4 1329,4 2768,2 3366,5 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 6,1 7,4 14,4 76,7 16,4 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 1,7 6,6 1,8 13,0 5,2 

Икономически активно население, заето в промишленост-
та (на глава от населението) 113,8  81,0 14,8 69,9 

Безработица (в % от цялото население) 1,7 0,3   1,0 

Безработица (в % от работната сила) 4,3    4,3 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението) 57,8 54,5   55,8 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) споро-
ве (на 1000 човека от населението) 29,1 16,0   19,3 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 669,2 303,4   394,8 

Работна заплата в промишлеността 15,9 14,7   15,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от на-
селението) 191,8 148,3 162,9 119,9 157,4 

Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от 
населението) 6,4 4,7  3,1 4,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от население-
то) 3,5 1,5 1,4 1,3 2,0 

Коефициент за раждаемост (в промили) 43,7 27,1 36,2 39,1 33,9 

Коефициент за смъртност (в промили) 20,4 14,7 25,4 30,7 19,5 

Емигранти (на 1000 човека от населението)  4,2   4,2 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,0 16,2 2,5  7,6 

Детска смъртност (промили) 141,5 126,0 166,0 263,0 152,0 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от 
населението) 5,8 3,4 0,6 2,2 3,2 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от на-
селението) 2,9 2,9 0,9 2,5 2,4 

Превозени пътници по железниците (на глава от населе-
нието) 35,8 10,6 6,6 5,0 14,7 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 143,3 96,2 45,8 27,5 75,8 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,5 1,7 0,7 0,9 1,5 
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Клъстери 1925 

1 2 3 4 

Австралия 
САЩ 

Аржентина 
Германия 
Дания 
Франция 

Бразилия 
България 
Гватемала 
Мексико 
Хондурас 
Япония 

Чили 

 

Клъстери 1925 

Индикатори 1 2 3 4 Total 

БВП на глава от населението 5917,8 3999,0 1418,8 3152,4 3038,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 3,6 7,3 10,2 56,4 11,9 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,5 2,2 5,5 4,4 4,1 

Безработица (в % от цялото население) 1,9 0,7   1,2 

Безработица (в % от работната сила) 4,8 6,7   5,4 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението) 44,8 17,7 4,9  23,6 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) споро-
ве (на 1000 човека от населението) 15,7 13,5 0,7  12,3 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 109,4 434,7 6,0  254,8 

Работна заплата в промишлеността 16,8 4,8   10,8 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от на-
селението) 185,4 120,4 85,8 139,7 112,4 

Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от 
населението)  3,8 3,2 2,7 3,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от население-
то) 1,3 1,4 1,1 1,5 1,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 40,6 23,2 35,0 40,0 31,9 

Коефициент за смъртност (в промили) 18,9 13,6 22,0 27,8 18,6 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 2,9 2,3 2,0  2,4 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 6,0 1,2 2,8  3,7 

Детска смъртност (промили) 116,0 100,3 165,3 258,0 138,7 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от 
населението) 5,5 1,7 0,9 2,1 2,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от на-
селението) 3,2 4,8 1,0 4,9 3,1 

Превозени пътници по железниците (на глава от населе-
нието) 35,1 19,6 6,0 4,2 16,1 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 167,9 104,5 47,4 26,8 81,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,3 1,2 0,6 0,9 1,2 
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Клъстери 1930 

1 2 3 4 

Австралия 
Аржентина 
Белгия 
Германия 
Дания 
Канада 
САЩ 
Франция 
Швейцария 

Бразилия 
България 
Гватемала 
Куба 
Мексико 
Унгария 
Финландия 
Хондурас 
Япония 

СССР Чили 

 

Клъстери 1930 

Индикатори 1 2 3 4 Total 

БВП на глава от населението 4986,8 1746,1 1448,4 2858,8 3245,1 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 7,5 13,3 65,6 77,0 16,5 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1,0 1,0 4,0 1,0 1,2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) -2,9 -0,9 5,8 -16,0 -2,2 

Икономически активно население, заето в промишленост-
та (на глава от населението) 96,9 46,0  17,9 61,6 

Безработица (в % от цялото население) 2,1 0,5   1,4 

Безработица (в % от работната сила) 9,3 5,3   8,8 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението) 14,7 5,5   11,7 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населението) 5,7 0,7   4,0 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 102,8 9,8   74,9 

Работна заплата в промишлеността 12,0 35,6 70,1  26,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от на-
селението) 155,5 116,8  140,0 140,6 

Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от 
населението) 5,2 3,6  2,7 4,4 

Студенти в университетите (на 1000 човека от население-
то) 2,7 1,5   2,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 23,5 34,9  39,8 29,2 

Коефициент за смъртност (в промили) 13,4 18,8  24,7 16,3 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,6 1,3   2,7 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 4,8 3,4   4,3 

Детска смъртност (промили) 88,9 118,4  234,0 109,6 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от 
населението) 3,0 1,0  2,0 2,0 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от на-
селението) 4,5 2,3  6,1 3,6 

Превозени пътници по железниците (на глава от населе-
нието) 23,4 7,7  4,1 15,8 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 142,9 42,3  23,1 95,0 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 1,5 0,4  0,9 1,1 
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Клъстери 1935 

1 2 3 4 5 

Австралия 
Дания 
САЩ 
Швейцария 

Аржентина 
Белгия 
Германия 
Канада 
Финландия 
Франция 

Бразилия 
България 
Гватемала 
Мексико 
Хондурас 

Унгария Япония 

 

Клъстери 1935 

Индикатори 1 2 3 4 5 Total 

БВП на глава от населението 5542,8 4015,5 1378,6 2471,2 2120,5 3397,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 5,7 13,8 9,9 24,1 34,8 12,6 

Дял на държавния сектор в националната иконо-
мика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,8 4,7 3,3 5,1 2,8 4,0 

Безработица (в % от цялото население) 5,4 2,0 1,1 0,6 0,5 2,6 

Безработица (в % от работната сила) 16,4 16,2   4,6 14,9 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) 13,7 10,0 35,6 5,6 8,5 12,9 

Въвлечени работници в индустриалните (трудо-
ви) спорове (на 1000 човека от населението) 3,0 4,4 8,1 1,9 0,5 3,7 

Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението) 33,4 68,6  13,1 4,3 42,5 

Работна заплата в промишлеността 13,1 7,8 40,2 44,0 1,0 17,5 

Деца в основни и средни училища (на 1000 чове-
ка от населението) 143,3 150,9 81,6  182,2 126,7 

Учители в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 4,2 5,3 2,6   4,0 

Студенти в университетите (на 1000 човека от 
населението) 1,8 2,1 0,7 1,2 2,7 1,6 

Коефициент за раждаемост (в промили) 23,5 19,1 37,8 21,1 31,6 25,8 

Коефициент за смъртност (в промили) 14,4 12,6 19,6 15,3 16,8 15,2 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,5 1,6 2,6 0,1  1,6 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,5 1,5 1,0 0,2  1,2 

Детска смъртност (промили) 73,5 83,5 112,3 152,0 107,0 93,9 

Дължина на железния път (километри на 1000 
човека от населението) 3,1 2,5 0,9 1,0 0,3 1,9 

Превозени товари по железниците (тонове на 
глава от населението) 2,9 3,9 0,9 2,2 1,7 2,7 

Превозени пътници по железниците (на глава от 
населението) 26,6 10,7 2,3 6,8 23,6 14,1 

Пощенски услуги (писма на глава от население-
то) 138,7 93,3 41,4 37,0 74,0 93,5 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от насе-
лението) 1,3 0,7 0,4 0,2 0,9 0,8 
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Клъстери 1940 

1 2 3 4 5 

Австралия 
Дания 
Канада 
САЩ 
Швейцария 

Аржентина 
Гватемала 
Финландия 
Чили 

Бразилия 
България 
Еквадор 
Куба 
Мексико 
Хондурас 

СССР Унгария 
Япония 

 

 Клъстери 1940  

Индикатори 1 2 3 4 5 Total 

БВП на глава от населението 6011,4 3340,1 1395,6 2143,6 2750,3 3302,0 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 8,5 8,2 10,4 50,6 47,8 15,8 

Дял на държавния сектор в националната ико-
номика 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 3,0 3,7 0,0 -2,4 -2,0 1,3 

Икономически активно население, заето в про-
мишлеността (на глава от населението) 98,4 54,2 20,9  97,2 63,5 

Безработица (в % от цялото население) 3,4 0,1 1,4   2,2 

Безработица (в % от работната сила) 12,0     12,0 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 
човека от населението) 20,9 4,6 18,0  3,8 13,0 

Въвлечени работници в индустриалните (трудо-
ви) спорове (на 1000 човека от населението) 11,8 1,6 1,0  2,0 6,3 

Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението) 105,4 15,9   20,3 72,9 

Работна заплата в промишлеността 16,7 0,1 36,4  34,0 20,4 

Деца в основни и средни училища (на 1000 чове-
ка от населението) 160,7 118,2 95,6  194,7 129,9 

Учители в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 5,4 2,8 2,7   3,7 

Студенти в университетите (на 1000 човека от 
населението) 4,7 2,6 0,8  3,4 2,6 

Коефициент за раждаемост (в промили) 23,7 30,9 30,4 31,2 24,7 27,8 

Коефициент за смъртност (в промили) 13,2 19,5 15,6 18,3 15,4 16,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 1,6 0,6 1,3  0,1 1,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 1,1  0,6  0,0 0,9 

Детска смъртност (промили) 62,2 126,0 126,7  110,0 101,1 

Дължина на железния път (километри на 1000 
човека от населението) 3,5 1,6 0,9 0,6 0,3 1,9 

Превозени товари по железниците (тонове на 
глава от населението) 2,7 2,0 1,5 3,0 2,6 2,2 

Превозени пътници по железниците (на глава от 
населението) 23,2 5,5 2,3 7,0 50,2 14,2 

Пощенски услуги (писма на глава от население-
то) 145,0 45,6 16,0  73,0 81,3 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от насе-
лението) 1,3 0,6 0,4  0,8 0,9 
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Клъстери 1945 

1 2 3 4 

Австралия 
Швейцария 

Аржентина 
Бразилия 
Гватемала 
Дания 
Еквадор 
Колумбия 
Куба 
Мексико 
Перу 
Хондурас 
Чили 

България Канада 
САЩ 
Финландия 

 

Клъстери 1945 

Индикатори 1 2 3 4 Total 

БВП на глава от населението 7334,5 2404,6 1072,7 7430,4 3793,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 10,1 8,9 28,6 23,8 12,8 

Дял на държавния сектор в националната икономика 1,0 1,0 2,0 1,0 1,1 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 11,9 4,4 -22,0 -4,3 2,2 

Безработица (в % от цялото население) 0,3 0,6  0,5 0,5 

Безработица (в % от работната сила) 1,4 13,4  1,8 3,9 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението) 67,9 7,2  25,9 29,4 

Въвлечени работници в индустриалните (трудови) споро-
ве (на 1000 човека от населението) 21,8 2,4  11,5 10,7 

Загубени дни поради индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението) 147,6 24,7  163,9 119,5 

Работна заплата в промишлеността 25,3 6,8 257,2 27,1 39,6 

Деца в основни и средни училища (на 1000 човека от на-
селението) 132,2 93,6  154,5 106,9 

Учители в основни и средни училища (на 1000 човека от 
населението) 3,5 2,8  5,9 3,3 

Студенти в университетите (на 1000 човека от население-
то) 2,5 1,3  3,1 1,8 

Коефициент за раждаемост (в промили) 20,9 32,4 24,1 32,0 30,1 

Коефициент за смъртност (в промили) 11,0 15,8 16,2 15,0 15,0 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 0,8 0,6   0,7 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 0,5 0,7  1,1 0,8 

Детска смъртност (промили) 35,0 106,0 95,0 69,3 87,2 

Дължина на железния път (километри на 1000 човека от 
населението) 3,6 0,7  3,1 1,6 

Превозени товари по железниците (тонове на глава от на-
селението) 5,1 1,7  1,2 2,0 

Превозени пътници по железниците (на глава от населе-
нието) 68,5 6,5  9,1 15,3 

Пощенски услуги (писма на глава от населението) 156,2 37,0  159,0 85,2 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението) 2,9 0,8  1,2 1,3 
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Клъстери 1950 

1 2 3 4 5 6 

Австралия 
Венецуела 
Дания 
Канада 
Нова Зеландия 
САЩ 
Швейцария 

Австрия 
Аржентина 
Белгия 
Германия 
Финландия 
Франция 
Чили 

Боливия 
Бразилия 
Гватемала 
Еквадор 
Колумбия 
Коста Рика 
Куба 
Мексико 
Панама 
Перу 
Пуерто Рико 
Хондурас 

Доминиканска 
република 
Полша 

СССР Япония 

 

Клъстери 1950 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

БВП на глава от населението 8027,0 4449,3 1978,9 1736,8 2841,5 1920,7 3977,2 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 14,9 15,8 9,2 16,5 57,7 45,9 15,4 

Дял на държавния сектор в националната 
икономика 1,0 1,0 1,0 2,5 5,0 1,0 1,2 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 7,5 7,7 5,8  9,6 9,1 7,0 

Икономически активно население, заето в 
промишлеността (на глава от населението) 128,1 106,5 45,5 93,8  71,3 72,8 

Безработица (в % от цялото население) 1,1 1,3 4,4   0,5 1,4 

Безработица (в % от работната сила) 4,1 8,5 13,7   1,2 6,1 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 
000 човека от населението) 145,0 26,6 10,8   7,0 74,8 

Въвлечени работници в индустриалните 
(трудови) спорове (на 1000 човека от населе-
нието) 51,9 16,8 1,9   9,2 30,2 

Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението) 270,3 376,5 9,0   66,0 282,6 

Работна заплата в промишлеността 34,4 16,9 17,5 23,0 53,3 12,7 24,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 157,0 133,7 112,3 126,0  222,9 132,1 

Учители в основни и средни училища (на 
1000 човека от населението) 5,1 5,1 3,5 3,1   4,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека 
от населението) 5,5 3,1 1,8 3,1  4,8 3,3 

Коефициент за раждаемост (в промили) 30,3 21,8 39,9 30,7 26,7 28,1 30,8 

Коефициент за смъртност (в промили) 11,3 11,7 12,8 11,6 9,7 10,9 11,8 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 3,3 2,6 0,5    2,6 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,1 4,9 0,6    5,4 

Детска смъртност (промили) 44,0 68,1 88,6 108,0 81,0 60,0 69,7 

Дължина на железния път (километри на 
1000 човека от населението) 2,6 1,2 0,6 0,6 0,6 0,3 1,2 

Превозени товари по железниците (тонове на 
глава от населението) 2,5 4,4 0,8 6,4 4,6 2,0 2,5 

Превозени пътници по железниците (на глава 
от населението) 23,4 18,4 1,7 24,7 6,4 105,3 16,0 

Пощенски услуги (писма на глава от населе-
нието) 170,2 105,7 17,3 34,0  38,3 103,4 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от 
населението) 2,1 0,7 0,9 0,3  1,1 1,2 
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Клъстери 1955 

1 2 3 4 5 6 

Австралия 
Венецуела 
Дания 
Канада 
Нова Зеландия 

Австрия 
Аржентина 
Белгия 
Германия 
Уругвай 
Финландия 
Франция 
Чили 

Алжир 
Доминиканска 
република 
Куба 

Боливия 
Бразилия 
Гватемала 
Еквадор 
Колумбия 
Коста Рика 
Мексико 
Панама 
Перу 
Пуерто Рико 
Салвадор 
Хондурас 
Япония 

България 
Полша 
СССР 

САЩ 
Швейцария 

 

Клъстери 1955 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

БВП на глава от населението 8219,9 5386,3 1544,3 2195,3 2751,5 10881,9 4334,7 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 16,2 14,5 19,4 11,3 58,3 11,5 17,7 

Дял на държавния сектор в националната 
икономика 1,0 1,0 2,0 1,0 3,7 1,0 1,3 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,2 6,2 4,6 5,9 6,9 6,9 5,9 

Безработица (в % от цялото население) 0,9 0,9 0,0 2,7 0,1 0,9 1,1 

Безработица (в % от работната сила) 5,0 5,4  8,1  4,4 5,7 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 
000 човека от населението) 223,9 25,5  8,8  10,5 73,1 

Въвлечени работници в индустриалните 
(трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението) 65,4 11,8  6,7  4,0 23,3 

Загубени дни поради индустриални (трудо-
ви) спорове (на 1000 човека от населението) 176,0 65,8  96,6  57,9 98,2 

Работна заплата в промишлеността 45,7 24,6  32,8 52,2 48,3 36,3 

Деца в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 174,8 141,8 105,5 133,1 131,5  139,6 

Учители в основни и средни училища (на 
1000 човека от населението) 5,4 5,0 3,3 3,5 4,2  4,2 

Студенти в университетите (на 1000 човека 
от населението) 3,2 4,0 1,9 2,6 5,3 2,4 3,2 

Коефициент за раждаемост (в промили) 27,7 21,1  36,3 25,0 37,8 29,1 

Коефициент за смъртност (в промили) 8,9 10,9 6,1 11,4 9,0 14,7 10,6 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,7 2,2  0,7  1,5 2,7 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 8,8 5,7  0,9  1,3 5,5 

Детска смъртност (промили) 34,6 53,4 36,0 77,1 62,0 46,5 56,7 

Дължина на железния път (километри на 
1000 човека от населението) 3,2 1,1 0,5 0,5 0,7 1,6 1,0 

Превозени товари по железниците (тонове 
на глава от населението) 2,4 4,4 1,8 0,6 6,1 3,1 2,6 

Превозени пътници по железниците (на гла-
ва от населението) 19,5 17,3 1,0 11,0 16,9 29,9 15,0 

Пощенски услуги (писма на глава от насе-
лението) 132,4 115,6 15,9 32,4 48,1 285,5 110,4 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от 
населението) 2,0 0,7 0,2 0,8 0,4 1,0 1,0 
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Клъстери 1960 

1 2 3 4 5 6 

Австралия 
Австрия 
Белгия 
Великобритания 
Германия 
Дания 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швеция 

Аржентина 
Боливия 
Бразилия 
Гватемала 
Гърция 
Еквадор 
Иран 
Колумбия 
Коста Рика 
Мексико 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Португалия 
Пуерто Рико 
Салвадор 
Турция 
Уругвай 
Хондурас 
Чили 
Япония 

България 
Полша 
Северна Корея 
СССР 
Чехословакия 

Венецуела Доминиканска 
република 

САЩ 
Швейцария 

 

Клъстери 1960 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

БВП на глава от населението 7965,5 2797,8 3257,0 9645,9 1302,5 11892,6 4911,9 

Дял на БВП, разпределян от държавата 
(%) 17,6 12,0 60,9 25,8 19,5 12,5 19,7 

Дял на държавния сектор в национал-
ната икономика 1,0 1,0 4,4 2,0 2,0 1,0 1,4 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,6 6,3 6,8 0,3 4,9 4,7 5,9 

Икономически активно население, зае-
то в промишлеността (на глава от на-
селението) 117,6 55,1 109,5   151,6 88,0 

Безработица (в % от цялото население) 0,8 0,9 0,1   1,1 0,8 

Безработица (в % от работната сила) 2,9 6,6    5,5 3,6 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 
000 000 човека от населението) 62,6 17,4  4,9  11,7 40,9 

Въвлечени работници в индустриални-
те (трудови) спорове (на 1000 човека 
от населението) 29,1 6,5  1,3  4,3 19,4 

Загубени дни поради индустриални 
(трудови) спорове (на 1000 човека от 
населението) 48,1 46,8  5,6  64,6 47,4 

Работна заплата в промишлеността 49,1 43,2 67,6   59,1 49,9 

Деца в основни и средни училища (на 
1000 човека от населението) 163,1 145,6 184,1 183,6 177,1 218,5 158,1 

Учители в основни и средни училища 
(на 1000 човека от населението) 6,3 4,6 6,5 5,8 3,3 7,7 5,4 

Студенти в университетите (на 1000 
човека от населението) 4,3 3,3 5,9 3,5 1,1 10,4 4,1 

Коефициент за раждаемост (в проми-
ли) 19,2 34,6 20,3 46,0  36,2 27,5 

Коефициент за смъртност (в промили) 10,0 10,0 8,0 7,1  14,7 10,0 

Емигранти (на 1000 човека от населе-
нието) 3,3 5,1    1,6 3,5 
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Клъстери 1960 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

Имигранти (на 1000 човека от населе-
нието) 5,5 4,3  -1,4  1,3 4,4 

Детска смъртност (промили) 24,5 69,3 36,8 54,0  43,5 45,7 

Средна продължителност на предсто-
ящия живот (години) 71,1 56,8 65,7 59,8 52,1 70,6 62,5 

Дължина на железния път (километри 
на 1000 човека от населението) 1,5 0,5 0,7 0,1 0,1 1,4 0,9 

Превозени товари по железниците (то-
нове на глава от населението) 4,7 0,6 9,4 0,0  3,6 2,9 

Превозени пътници по железниците 
(на глава от населението) 18,2 9,8 22,3 0,0  29,9 14,4 

Пощенски услуги (писма на глава от 
населението) 167,5 38,2 77,7 34,3  316,4 123,8 

Телеграфни услуги (телеграми на гла-
ва от населението) 1,1 0,8 0,6 0,6  0,9 0,9 
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Клъстери 1965 

1 2 3 4 5 6 

Австралия 
Австрия 
Белгия 
Великобритания 
Венецуела 
Германия 
Дания 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швеция 

Аржентина 
Боливия 
Бразилия 
Гватемала 
Гърция 
Доминиканска 
република 
Еквадор 
Иран 
Испания 
Колумбия 
Коста Рика 
Мексико 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Португалия 
Пуерто Рико 
Салвадор 
Турция 
Уругвай 
Хондурас 
Чили 

България 
Куба 
Полша 
Северна Корея 
СССР 
Чехословакия 

Етиопия САЩ 
Швейцария 

Япония 

 

Клъстери 1965 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

БВП на глава от населението 9433,0 3210,9 3514,4 547,2 13961,2 5933,7 5642,4 

Дял на БВП, разпределян от държавата (%) 20,0 11,8 62,4 13,5 12,0 29,5 21,1 

Дял на държавния сектор в националната 
икономика 1,0 1,0 4,8 3,0 1,0 1,0 1,5 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 4,8 5,7 4,8 5,9 4,8 5,8 5,3 

Икономически активно население, заето в 
промишлеността (на глава от населението)   139,3    139,3 

Безработица (в % от цялото население) 0,6 1,1 0,2  0,9 0,4 0,7 

Безработица (в % от работната сила) 2,0 8,3   4,5 0,8 3,2 

Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 
000 човека от населението) 59,1 24,4   14,9 15,6 42,7 

Въвлечени работници в индустриалните 
(трудови) спорове (на 1000 човека от насе-
лението) 23,1 11,1   17,0 17,0 19,1 

Загубени дни поради индустриални (тру-
дови) спорове (на 1000 човека от населени-
ето) 53,6 33,7   341,8 57,3 61,1 

Работна заплата в промишлеността 69,0 62,7 77,7  75,2 50,6 67,2 

Деца в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) 163,6 163,8 173,4 19,2 261,2 210,4 164,5 

Учители в основни и средни училища (на 
1000 човека от населението) 6,9 5,3 6,9  11,0  6,1 

Студенти в университетите (на 1000 човека 
от населението) 7,5 5,4 7,1 0,1 4,2 11,0 6,2 

Коефициент за раждаемост (в промили) 20,2 33,8 20,3  32,5 18,8 26,0 

Коефициент за смъртност (в промили) 9,9 9,5 7,9  14,3 7,2 9,6 

Емигранти (на 1000 човека от населението) 4,4 3,5   1,7  4,1 

Имигранти (на 1000 човека от населението) 7,0 0,9   1,4  5,3 
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Клъстери 1965 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

Детска смъртност (промили) 22,9 61,6 30,6  39,5 18,0 38,7 

Средна продължителност на предстоящия 
живот (години) 70,8 63,5 70,3  71,2 70,2 68,6 

Дължина на железния път (километри на 
1000 човека от населението) 1,2 0,4 0,7 0,0 1,3 0,3 0,7 

Превозени товари по железниците (тонове 
на глава от населението) 4,3 0,5 9,0 0,0 4,3 2,6 3,0 

Превозени пътници по железниците (на 
глава от населението) 14,9 3,1 18,7 0,0 28,9 161,0 13,8 

Пощенски услуги (писма на глава от насе-
лението) 166,7 30,1 93,2  337,6 96,1 135,9 

Телеграфни услуги (телеграми на глава от 
населението) 0,8 0,7 0,6  0,8 0,9 0,8 
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Клъстери 1970 

1 2 3 4 5 6 7 

Австралия 
Австрия 
Белгия 
Великобритания 
Венецуела 
Германия 
Дания 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швеция 
Япония 

Алжир 
Етиопия 
Индия 
Ирак 

Аржентина 
Боливия 
Бразилия 
Гватемала 
Гърция 
Доминиканска 
република 
Еквадор 
Ирландия 
Испания 
Колумбия 
Коста Рика 
Мексико 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Португалия 
Пуерто Рико 
Салвадор 
Турция 
Уругвай 
Хондурас 
Чили 

България Иран 
Сирия 

Полша 
СССР 
Чехословакия 

САЩ 
Швейцария 

 

Клъстери 1970 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 Total 

БВП на глава от население-
то 11000,6 1796,2 3963,8 4773,2 3864,6 5489,7 15966,7 6573,9 

Дял на БВП, разпределян от 
държавата (%) 22,2 17,9 14,0 91,7 46,6 55,9 13,5 22,1 

Дял на държавния сектор в 
националната икономика 1,1 3,5 1,1 5,0 1,0 4,7 1,0 1,5 

Годишен темп на прираст на 
БВП (%) 4,8 5,1 5,9 5,7 3,4 5,0 3,3 5,2 

Икономически активно на-
селение, заето в промишле-
ността (на глава от населе-
нието) 117,9  53,3  34,5 144,5 150,2 89,6 

Безработица (в % от цялото 
население) 0,9 0,4 1,3  1,6 0,2 1,0 1,0 

Безработица (в % от работ-
ната сила) 2,6  6,8  6,4  4,9 4,1 

Индустриални (трудови) 
спорове (на 1 000 000 човека 
от населението) 104,5 4,7 36,4    12,5 67,8 

Въвлечени работници в ин-
дустриалните (трудови) 
спорове (на 1000 човека от 
населението) 51,8 1,9 11,9    4,3 32,0 

Загубени дни поради индус-
триални (трудови) спорове 
(на 1000 човека от населе-
нието) 144,5 20,0 91,8    76,4 114,8 

Работна заплата в промиш-
леността 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Клъстери 1970 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Деца в основни и средни 
училища (на 1000 човека от 
населението) 172,8 117,7 189,5 136,0 169,2 169,7  175,2 

Учители в основни и средни 
училища (на 1000 човека от 
населението) 7,7  5,9 6,4  7,7  6,6 

Студенти в университетите 
(на 1000 човека от населе-
нието) 11,7 2,9 6,3 10,4 4,4 8,8 21,0 8,5 

Коефициент за раждаемост 
(в промили) 17,9 36,8 28,9 16,3  16,6 29,3 23,0 

Коефициент за смъртност (в 
промили) 9,8  9,0 9,1  9,3 14,1 9,6 

Емигранти (на 1000 човека 
от населението) 5,9  3,0    1,7 5,2 

Имигранти (на 1000 човека 
от населението) 7,5  1,0    1,6 5,5 

Детска смъртност (промили) 19,8  50,1 23,0  26,7 32,0 32,9 

Средна продължителност на 
предстоящия живот (годи-
ни) 71,6 50,9 61,3 71,3 55,0 69,1 71,9 64,6 

Дължина на железния път 
(километри на 1000 човека 
от населението) 1,0 0,1 0,4 0,5 0,2 3,2 1,2 0,8 

Превозени товари по желез-
ниците (тонове на глава от 
населението) 4,3 0,3 0,5 8,0 0,2 13,4 4,8 2,9 

Превозени пътници по же-
лезниците (на глава от насе-
лението) 22,4 1,3 3,0 12,5 0,2 26,2 26,4 11,8 

Пощенски услуги (писма на 
глава от населението) 178,3 10,2 45,4  6,2 94,6 359,5 136,8 

Телеграфни услуги (телег-
рами на глава от население-
то) 0,6 0,1 0,5  0,1 0,7 0,6 0,5 
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Клъстери 1975 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Австралия 
Австрия 
Белгия 
Великобритания 
Венецуела 
Германия 
Дания 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
САЩ 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швеция 
Япония 

Алжир 
Гана 
Египет 
Етиопия 
Заир 
Индия 
Ирак 
Кения 
Китай 
Тунис 
Чили 

Аржентина 
Бирма 
Боливия 
Бразилия 
Гватемала 
Гърция 
Доминиканска 
република 
Еквадор 
Ирландия 
Испания 
Колумбия 
Коста Рика 
Мексико 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Португалия 
Пуерто Рико 
Салвадор 
Турция 
Уругвай 
Хондурас 

България Иран 
Оман 
Сирия 

Кувейт Полша 
СССР 
Чехословакия 

Швейцария 

 

Клъстери 1975 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

БВП на глава от население-
то 12648,8 1845,9 4430,9 5830,8 5239,9 18161,7 6447,3 17224,0 6892,1 

Дял на БВП, разпределян 
от държавата (%) 23,4 24,8 14,9 92,9 49,0 43,3 60,0 7,9 24,8 

Дял на държавния сектор в 
националната икономика 1,4 3,0 1,2 5,0 1,0 3,0 4,7 1,0 1,8 

Годишен темп на прираст 
на БВП (%) 0,6 2,3 3,6 8,2 16,3 -12,1 2,6 -7,3 2,8 

Икономически активно на-
селение, заето в промишле-
ността (на глава от населе-
нието) 117,2 49,9 79,2 178,0     106,1 

Безработица (в % от цялото 
население) 1,8 1,3 1,4  1,2  0,0 0,2 1,5 

Безработица (в % от работ-
ната сила) 4,2 6,0 8,8  4,8   0,8 5,5 

Индустриални (трудови) 
спорове (на 1 000 000 чове-
ка от населението) 102,1 14,7 22,9     0,9 58,3 

Въвлечени работници в 
индустриалните (трудови) 
спорове (на 1000 човека от 
населението) 57,7 2,4 8,4     0,0 32,6 

Загубени дни поради ин-
дустриални (трудови) спо-
рове (на 1000 човека от 
населението) 171,4 9,7 47,6     0,3 106,0 

Работна заплата в промиш-
леността 190,0 156,6 297,9 51,5 183,2  53,0 169,5 217,9 
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Клъстери 1975 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Деца в основни и средни 
училища (на 1000 човека от 
населението) 177,7 170,7 199,7 126,0 214,4  148,1  184,7 

Учители в основни и сред-
ни училища (на 1000 човека 
от населението) 8,3 9,4 7,2 6,4   7,2  7,6 

Студенти в университетите 
(на 1000 човека от населе-
нието) 15,7 5,1 10,5 12,3 7,3  6,3 6,5 10,8 

Коефициент за раждаемост 
(в промили) 16,5 31,0 28,3 16,6   18,9 12,2 22,4 

Коефициент за смъртност 
(в промили) 10,1 11,2 8,3 10,3   9,8 8,7 9,5 

Емигранти (на 1000 човека 
от населението) 5,9  1,4     1,5 4,8 

Имигранти (на 1000 човека 
от населението) 6,4  1,2     1,1 5,3 

Детска смъртност (проми-
ли) 17,4 73,5 43,7 20,0   23,7 11,0 30,1 

Средна продължителност 
на предстоящия живот (го-
дини) 72,7 58,8 68,5 71,0 56,8  69,6 74,7 69,7 

Дължина на железния път 
(километри на 1000 човека 
от населението) 0,9 0,2 0,4 0,5 0,2  0,7 0,8 0,5 

Превозени товари по же-
лезниците (тонове на глава 
от населението) 3,6 0,5 0,4 9,0 0,2  17,6 7,3 2,8 

Превозени пътници по же-
лезниците (на глава от на-
селението) 20,5 18,2 3,6 11,9 0,2  24,7 47,5 14,0 

Пощенски услуги (писма на 
глава от населението) 206,8 14,6 35,2  5,7  95,2 304,7 114,7 

Телеграфни услуги (телег-
рами на глава от населени-
ето) 0,5 0,2 0,4  0,1  0,7 0,5 0,4 
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Клъстери 1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австралия 
Австрия 
Великобритания 
Германия 
Дания 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
САЩ 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швейцария 
Швеция 
Япония 

Алжир 
Кения 
Оман 
Тунис 

Аржентина 
Бирма 
Боливия 
Бразилия 
Венецуела 
Гватемала 
Гърция 
Доминиканска 
република 
Египет 
Еквадор 
Заир 
Испания 
Йемен 
Китай 
Колумбия 
Коста Рика 
Мадагаскар 
Мексико 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Португалия 
Пуерто Рико 
Салвадор 
Уругвай 
Хондурас 
Чили 
ЮАР 

България Гана 
Индия 
Сомалия 
Судан 

Етиопия 
Ирак 
Йордания 
Конго 

Катар Сирия Полша 
СССР 
Унгария 
Чехословакия 

 

Клъстери 1980 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

БВП на глава от населени-
ето 14713,2 2804,5 4491,3 6043,8 1015,9 3457,4 28771,3 6507,9 6613,9 7227,3 

Дял на БВП, разпределян 
от държавата (%) 24,5 31,4 16,9 91,1 10,7 31,2 37,6 55,8 66,5 25,4 

Дял на държавния сектор в 
националната икономика 1,4 2,8 1,5 5,0 3,8 4,5 5,0 1,0 4,8 2,2 

Годишен темп на прираст 
на БВП (%) 1,9 5,2 4,1 -2,9 0,2 9,6 7,1 12,0 0,3 3,6 

Икономически активно 
население, заето в про-
мишлеността (на глава от 
населението) 122,8  59,4      168,2 97,0 

Безработица (в % от цяло-
то население) 2,0 1,0 1,7  1,0 0,2   0,0 1,7 

Безработица (в % от ра-
ботната сила) 4,5  7,1  1,2     5,5 

Индустриални (трудови) 
спорове (на 1 000 000 чо-
века от населението) 103,3  19,6  4,9     59,3 

Въвлечени работници в 
индустриалните (трудови) 
спорове (на 1000 човека от 
населението) 59,4  20,9  4,7     39,7 
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Клъстери 1980 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Загубени дни поради ин-
дустриални (трудови) спо-
рове (на 1000 човека от 
населението) 199,4  84,4  25,4     139,9 

Работна заплата в про-
мишлеността 316,9 206,0 961,8 65,5 489,8    73,5 568,8 

Деца в основни и средни 
училища (на 1000 човека 
от населението) 171,4 226,5 201,2 123,3 122,9 192,9  245,2 140,7 185,4 

Учители в основни и 
средни училища (на 1000 
човека от населението) 9,5  7,3 6,7     7,4 7,9 

Студенти в университети-
те (на 1000 човека от насе-
лението) 17,8 3,3 10,7 9,7 2,9 6,5  16,1 5,9 11,3 

Коефициент за раждае-
мост (в промили) 14,5 35,2 24,2 14,5 33,7    17,0 19,9 

Коефициент за смъртност 
(в промили) 10,1  7,8 11,1 12,6    11,5 9,4 

Емигранти (на 1000 човека 
от населението) 7,2  1,1       5,6 

Имигранти (на 1000 чове-
ка от населението) 7,9  1,2       5,9 

Детска смъртност (проми-
ли) 11,5  37,1 15,0     22,3 23,1 

Средна продължителност 
на предстоящия живот 
(години) 74,3 60,2 62,7 71,2 50,3 56,8 66,7 63,3 69,1 65,0 

Дължина на железния път 
(километри на 1000 човека 
от населението) 0,9 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2  0,2 0,7 0,5 

Превозени товари по же-
лезниците (тонове на глава 
от населението) 4,2 0,7 0,7 8,8 0,2 0,0  0,3 14,6 3,3 

Превозени пътници по 
железниците (на глава от 
населението) 25,2 2,0 4,5 11,3 2,9 0,0  0,2 25,9 12,9 

Пощенски услуги (писма 
на глава от населението) 232,4 20,1 24,2  11,4   4,9 129,3 123,8 

Телеграфни услуги (телег-
рами на глава от населе-
нието) 0,3 0,3 0,4  0,1 0,1  0,0 0,8 0,3 
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Клъстери 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Австралия 
Австрия 
Белгия 
Великобритания 
Германия 
Дания 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
САЩ 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швейцария 
Швеция 
Япония 

Алжир 
Египет 
Йордания 
Конго 
Либия 
Никарагуа 
Полша 
Тунис 

Аржентина 
Бирма 
Боливия 
Бразилия 
Венецуела 
Гватемала 
Доминиканска 
република 
Еквадор 
Заир 
Зимбабве 
Иран 
Испания 
Камерун 
Китай 
Колумбия 
Коста Рика 
Мавриций 
Мадагаскар 
Малави 
Мароко 
Мексико 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Португалия 
Салвадор 
Тайланд 
Турция 
Уругвай 
Филипини 
Хондурас 
Чили 
ЮАР 
Южна Корея 

България Гърция 
Кувейт 
Оман 

Етиопия Индия 
Йемен 
Кения 
Танзания 

Катар СССР Чехословакия 

 

Клъстери 1985 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

БВП на глава от населе-
нието 15984,6 3520,3 3824,6 6225,9 8008,4 551,6 1236,3 10388,3 6708,5 8367,2 6917,6 

Дял на БВП, разпреде-
лян от държавата (%) 25,3 37,9 18,0 90,6 36,6 36,3 16,3 81,7 67,6 42,0 25,9 

Дял на държавния сек-
тор в националната ико-
номика 1,6 3,5 1,4 5,0 2,0 5,0 3,8 2,0 5,0 5,0 2,1 

Годишен темп на при-
раст на БВП (%) 3,2 0,6 2,9 -3,0 4,3 -6,7 1,8 -10,7 0,9 0,8 2,2 

Икономически активно 
население, заето в про-
мишлеността (на глава 
от населението)   47,7 198,4       97,9 

Безработица (в % от ця-
лото население) 3,3 0,6 2,4  3,1 0,1 3,3    2,7 

Безработица (в % от ра-
ботната сила) 7,5  9,8  7,8      8,5 

Индустриални (трудови) 69,6 26,9 10,5  45,6  3,3    36,3 



 417

Клъстери 1985 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

спорове (на 1 000 000 
човека от населението) 

Въвлечени работници в 
индустриалните (трудо-
ви) спорове (на 1000 
човека от населението) 29,2 6,6 5,1  79,2  1,1    17,4 

Загубени дни поради 
индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека 
от населението) 106,3 8,7 20,9  110,2  20,2    58,8 

Работна заплата в про-
мишлеността 476,4 462,0 4927,5 77,8 1965,2  321,9   79,3 2377,0 

Деца в основни и средни 
училища (на 1000 човека 
от населението) 159,0 222,8 196,9 138,8 89,4 71,6 193,0   159,4 185,4 

Учители в основни и 
средни училища (на 1000 
човека от населението) 10,0 6,5 7,5 7,9      7,9 8,2 

Студенти в университе-
тите (на 1000 човека от 
населението) 18,5 8,8 12,6 11,1  0,6 2,4   9,1 13,0 

Коефициент за раждае-
мост (в промили) 13,8 29,0 24,2 13,3 11,7  32,9  19,4 14,6 19,4 

Коефициент за смърт-
ност (в промили) 10,2 9,7 7,2 12,0 9,3  11,8  10,6 11,9 9,2 

Емигранти (на 1000 чо-
века от населението) 8,2  0,9        6,8 

Имигранти (на 1000 чо-
века от населението) 8,9  0,2        6,0 

Детска смъртност (про-
мили) 9,4 18,0 29,3 15,0 10,0  105,0  26,0 14,0 20,0 

Средна продължител-
ност на предстоящия 
живот (години) 75,3 63,9 64,1 71,2 71,4 44,9 54,8 68,4 67,9 71,0 66,6 

Дължина на железния 
път (километри на 1000 
човека от населението) 0,9 0,3 0,3 0,5 0,2 0,0 0,1  0,5 0,8 0,5 

Превозени товари по 
железниците (тонове на 
глава от населението) 4,1 3,3 0,6 9,3 0,4 0,0 0,2  14,2 18,9 2,6 

Превозени пътници по 
железниците (на глава от 
населението) 24,5 8,4 3,0 11,7 1,1 0,0 1,6  15,0 20,7 10,6 

Пощенски услуги (писма 
на глава от населението) 265,6 23,6 20,2  42,1  13,8   170,8 130,9 

Телеграфни услуги (те-
леграми на глава от на-
селението) 0,2 0,2 0,3  0,3  0,1   0,6 0,2 
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Клъстери 1990 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австралия 
Австрия 
Белгия 
Великобритания 
Германия 
Дания 
Ирландия 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
Норвегия 
Саудитска Арабия 
САЩ 
Финландия 
Франция 
Холандия 
Швейцария 
Швеция 
Япония 

Алжир 
Йемен 
Йордания 

Аржентина 
Бенин 
Боливия 
Бразилия 
Венецуела 
Гватемала 
Доминиканска 
република 
Еквадор 
Заир 
Зимбабве 
Иран 
Камерун 
Китай 
Колумбия 
Коста Рика 
Мавриций 
Мадагаскар 
Малави 
Мароко 
Мексико 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Салвадор 
Сирия 
Тайланд 
Турция 
Уругвай 
Филипини 
Хондурас 
Чили 
Шри Ланка 
ЮАР 

Бирма 
Виетнам 
Египет 
Индия 
Кения 
Танзания 

Гърция Етиопия Кувейт 
Оман 

Полша 
Русия 

Чехословакия 

 

Клъстери 1990 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

БВП на глава от насе-
лението 17013,6 3003,8 3561,7 1218,1 10015,4 574,2 6299,9 6446,1 8512,6 7322,8 

Дял на БВП, разпреде-
лян от държавата (%) 24,4 35,7 17,0 16,6 58,9 38,9 43,8 65,5 43,4 23,3 

Дял на държавния сек-
тор в националната 
икономика 1,6 3,3 1,4 3,8 2,0 5,0 2,0 4,5 5,0 2,0 

Годишен темп на при-
раст на БВП (%) 2,8 -0,6 3,0 3,9 0,0 -1,6 -10,0 -6,0 -2,8 2,0 

Икономически активно 
население, заето в про-
мишлеността (на глава 
от населението) 102,9  57,7 29,1 75,7     76,8 

Безработица (в % от 
цялото население) 3,0 0,0 2,3 2,7 2,8 0,1    2,5 

Безработица (в % от 
работната сила) 6,7  7,8 8,6 7,0     7,1 

Индустриални (трудо- 37,9  9,6 1,1 47,2     23,9 
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Клъстери 1990 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

ви) спорове (на 1 000 
000 човека от населени-
ето) 

Въвлечени работници в 
индустриалните (тру-
дови) спорове (на 1000 
човека от населението) 22,1  3,5 0,8 128,3     16,8 

Загубени дни поради 
индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека 
от населението) 101,7  30,4 14,4 2307,2     134,1 

Работна заплата в про-
мишлеността 667,6  8735563,1 767,9 4139,2   12191,4 88,4 2995909,4 

Деца в основни и сред-
ни училища (на 1000 
човека от населението) 151,2 232,6 201,3 188,6  68,8  147,8 151,3 182,1 

Учители в основни и 
средни училища (на 
1000 човека от населе-
нието) 9,6  7,8     9,0 8,4 8,7 

Студенти в университе-
тите (на 1000 човека от 
населението) 20,4 13,1 11,6 7,5  0,7  4,1 9,8 14,0 

Коефициент за раждае-
мост (в промили) 14,7  24,5 30,2 10,2   13,9 13,4 18,3 

Коефициент за смърт-
ност (в промили) 10,0  6,3 8,6 9,3   10,7 11,7 8,7 

Емигранти (на 1000 
човека от населението) 6,8  0,3       5,7 

Имигранти (на 1000 
човека от населението) 9,6  0,2       7,2 

Детска смъртност 
(промили) 8,2  26,2 80,0 8,0   21,5 11,0 16,4 

Средна продължител-
ност на предстоящия 
живот (години) 75,8 62,9 65,1 59,6 76,9 47,2 72,5 69,9 71,4 67,8 

Дължина на железния 
път (километри на 1000 
човека от населението) 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0  0,6 0,8 0,4 

Превозени товари по 
железниците (тонове на 
глава от населението) 3,9 0,5 0,7 0,2 0,4   6,9 8,3 2,4 

Превозени пътници по 
железниците (на глава 
от населението) 26,4 2,1 1,9 2,0 1,1   15,0  11,5 

Пощенски услуги (пис-
ма на глава от населе-
нието) 318,7 26,8 19,9 15,2 43,1   24,9 241,6 177,0 

Телеграфни услуги (те-
леграми на глава от 
населението) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3   0,3 0,5 0,2 
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Клъстери 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австралия 
Австрия 
Великобритания 
Дания 
Израел 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Канада 
Мавриций 
Нова Зеландия 
Норвегия 
Оман 
Португалия 
САЩ 
Финландия 
Холандия 
Швейцария 

Алжир 
България 
Кения 
Русия 

Бирма 
Индия 

Египет 
Тунис 

Еквадор 
Зимбабве 
Иран 
Йордания 
Китай 
Коста Рика 
Мароко 
Перу 
Полша 
Сирия 
Тайланд 
Филипини 
Чили 
Шри Ланка 
ЮАР 

Етиопия Турция Уругвай Швеция 

 

Клъстери 1995 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

БВП на глава от население-
то 16505,5 3448,8 1267,0 3093,5 4342,5 553,9 5774,6 7357,3 17592,0 9245,1 

Дял на БВП, разпределян от 
държавата (%) 32,5 31,3 9,5 32,7 20,1 17,2 68,5 118,2 36,1 29,7 

Дял на държавния сектор в 
националната икономика 1,4 3,0 4,0 4,0 1,5 5,0 1,0 2,0 3,0 1,9 

Годишен темп на прираст 
на БВП (%) 3,7 1,7 7,1 3,5 5,1 6,2 7,2 -2,0 3,6 4,2 

Икономически активно на-
селение, заето в промишле-
ността (на глава от населе-
нието) 100,2    67,1 7,6    68,8 

Безработица (в % от цялото 
население) 3,7  4,0 2,7 2,6 0,0 2,6 4,3 3,8 3,3 

Безработица (в % от работ-
ната сила) 8,6   11,3 4,9   10,3 7,7 8,0 

Индустриални (трудови) 
спорове (на 1 000 000 чове-
ка от населението) 24,6  0,6 19,4 6,9  1,9  4,1 16,5 

Въвлечени работници в ин-
дустриалните (трудови) 
спорове (на 1000 човека от 
населението) 14,3  0,5 3,3 4,5  3,2  14,2 9,7 

Загубени дни поради ин-
дустриални (трудови) спо-
рове (на 1000 човека от на-
селението) 45,0  8,8 3,5 20,8  78,4  71,0 35,8 

Работна заплата в промиш-
леността 446,8    178980,0   539863,8  179743,5 

Деца в основни и средни 
училища (на 1000 човека от 
населението) 149,9 194,9 174,9 254,0 217,2 76,7 160,4 188,1 138,6 183,2 

Учители в основни и средни 
училища (на 1000 човека от 
населението) 9,6 8,3   8,4   5,3 16,1 9,3 

Студенти в университетите 23,3 12,8 7,6 12,2 15,0 0,6 20,0  29,6 17,8 
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Клъстери 1995 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

(на 1000 човека от населе-
нието) 

Коефициент за раждаемост 
(в промили) 13,3 8,9 25,4 24,4 21,6    11,7 16,1 

Коефициент за смъртност (в 
промили) 9,1 13,8 9,0 6,7 8,0    11,0 9,2 

Емигранти (на 1000 човека 
от населението) 12,8    0,3     4,4 

Имигранти (на 1000 човека 
от населението) 15,2    0,3     5,3 

Детска смъртност (проми-
ли) 7,0 15,5 82,0 35,0 37,8   19,0 4,0 17,1 

Средна продължителност на 
предстоящия живот (годи-
ни) 76,3 65,3 60,6 68,7 68,5 49,4 67,8 73,4 78,7 70,9 

Дължина на железния път 
(километри на 1000 човека 
от населението) 0,7 0,4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,9 1,4 0,5 

Превозени товари по же-
лезниците (тонове на глава 
от населението) 2,7 1,6   1,8    6,7 2,5 

Превозени пътници по же-
лезниците (на глава от на-
селението) 16,3 6,5   3,4  2,0  12,7 10,3 

Пощенски услуги (писма на 
глава от населението) 218,7 19,7 14,7  15,3  19,4   71,9 

Телеграфни услуги (телег-
рами на глава от население-
то)  0,0 0,1  0,1  0,1   0,1 
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Клъстери 2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Австралия 
Великобритания 
Дания 
Ирландия 
Италия 
Канада 
Нова Зеландия 
САЩ 
Холандия 
Швейцария 
Швеция 

Австрия 
Израел 
Португалия 

Алжир Афганистан България Виетнам 
Еквадор 
Китай 
Коста Рика 
Мавриций 
Мароко 
Оман 
Тайланд 
Турция 
Филипини 
Чили 
Шри Ланка 

Гърция Египет 
Етиопия 
Иран 
Йордания 
Кения 
Нигерия 
Полша 
Русия 
Сирия 
Унгария 
ЮАР 

Индия Чехия 

 

Клъстери 2000 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

БВП на глава от 
населението 21630,2 16892,4 2862,7 565,2 5349,9 5342,3 12110,9 4147,7 1891,7 8833,1 9998,9 

Дял на БВП, разп-
ределян от държава-
та (%) 25,5 44,8 34,4 0,4 43,5 19,4 48,6 23,9 12,9 37,4 25,3 

Дял на държавния 
сектор в национал-
ната икономика 1,4 1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 2,0 2,3 4,0 2,0 1,7 

Годишен темп на 
прираст на БВП (%) 4,2 5,4 2,5 0,0 5,4 3,4 4,5 4,5 4,4 2,7 4,0 

Икономически ак-
тивно население, 
заето в промишле-
ността (на глава от 
населението) 84,8 112,6     60,3 102,8   88,4 

Безработица (в % от 
цялото население) 2,6 2,6    2,5 4,9 6,5 4,1  3,2 

Безработица (в % от 
работната сила) 5,3 6,2    6,5 11,0 9,0   6,2 

Индустриални (тру-
дови) спорове (на 1 
000 000 човека от 
населението) 46,6 4,5    7,5  0,8 0,8  23,1 

Въвлечени работни-
ци в индустриални-
те (трудови) споро-
ве (на 1000 човека 
от населението) 14,4 24,9    1,1  9,7 1,4  10,1 

Загубени дни пора-
ди индустриални 
(трудови) спорове 
(на 1000 човека от 
населението) 27,5 160,1    5,9  30,9 28,3  32,9 

Деца в основни и 
средни училища (на 
1000 човека от на-
селението) 148,3 109,2 257,6 23,8  198,6  222,8 183,5 123,5 182,0 

Учители в основни 
и средни училища 
(на 1000 човека от 
населението) 11,6       9,4  6,6 10,1 
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Клъстери 2000 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Студенти в универ-
ситетите (на 1000 
човека от населени-
ето) 34,9 32,6  0,2  16,8 14,8 9,9 9,7 20,9 19,4 

Коефициент за раж-
даемост (в промили) 12,2 10,7   9,0 17,9 11,7 13,9 25,8 8,8 13,6 

Коефициент за 
смъртност (в про-
мили) 9,0 10,0   14,1 5,9 10,5 11,2 8,5 10,6 9,2 

Имигранти (на 1000 
човека от населени-
ето) 3,0          3,0 

Детска смъртност 
(промили) 5,2 5,7    13,5  16,0 68,0 4,0 11,0 

Средна продължи-
телност на предсто-
ящия живот (годи-
ни) 78,3 77,8 70,2 42,0 71,7 72,0 78,0 63,4 62,5 75,0 71,1 

Дължина на желез-
ния път (километри 
на 1000 човека от 
населението) 0,9 0,6 0,1  0,5 0,1 0,3 0,4 0,1 0,9 0,5 

Превозени товари 
по железниците (то-
нове на глава от 
населението) 3,4 5,8   2,6 0,0  5,7  9,5 4,4 

Превозени пътници 
по железниците (на 
глава от население-
то) 18,6 19,4   6,1 0,0 1,2 11,6  18,0 13,7 

Пощенски услуги 
(писма на глава от 
населението) 271,7 104,5    13,5   15,6  72,0 

Телеграфни услуги 
(телеграми на глава 
от населението)  0,0    0,0     0,0 
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Клъстери 2005 

1 2 3 4 5 6 

Алжир 
България 
Виетнам 
Йордания 
Мароко 
Монголия 
Русия 
Унгария 
Чехия 

Еквадор 
Иран 
Китай 
Мавриций 
Нигерия 
Полша 
Филипини 
Шри Ланка 

Етиопия Индия Нова Зеландия САЩ 

 

Клъстери 2005 

Индикатори 1 2 3 4 5 6 Total 

БВП на глава от населението 5449,1 5617,2 697,7 2423,0 18231,2 30481,4 6943,5 

Дял на БВП, разпределян от държава-
та (%) 32,9 16,4 22,6 10,7 33,1 17,6 24,4 

Дял на държавния сектор в национал-
ната икономика 1,7 1,3 3,0 4,0 1,0 1,0 1,6 

Годишен темп на прираст на БВП (%) 5,3 5,4 12,0 9,2 2,8 3,1 5,6 

Средна продължителност на предсто-
ящия живот (години) 71,2 69,3 54,0 64,0 79,9 77,7 70,1 
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Приложение 9. Вид капитализъм и вид политически режим 

 
В резултат на сравнението на характера на капитализма и характера на полити-

ческите режими в съответните страни се очертават няколко типа взаимоотношения 
между вида на капитализма (либерален или държавен) и вида на политическия режим 
(демократичен или недемократичен): 

1. Страни, в които дълготрайното либерално развитие на капитализма е съпрово-
дено с по-дълготрайно и по-непротиворечиво развитие на демократични политически 
режими. 

Това явление е налице най-често в Европа – Великобритания, Белгия, Дания, 
Норвегия, Финландия, Холандия, Швеция, Швейцария, Австрия (след Втората световна 
война има демократично многопартийно управление). 

Характерно за Европа е, че са повече страните, в които има парламентарен ре-
жим. За разлика от Латинска Америка например, където са повече страните с президен-
тски режим. Вероятно последното е свързано с наличието на по-нестабилен политичес-
ки живот и по-ниска степен на модернизация. 

САЩ – с изключение на периода на маккартизма, когато се въвеждат известни 
недемократични практики в обществения живот, но в рамките на политическия плура-
лизъм. 

Канада. 
Австралия – стабилна демокрация. 

 
2. Страни, в които има последователно либерално развитие на капитализма и пе-

риодична смяна на демократични с недемократични политически режими. 
Франция – на фона на демократичното й развитие се откроява режимът на Петен 

през Втората световна война. 
Гърция – от 1967 до 1974 година – „режим на полковниците” – военна хунта, 

след това демократични политически режими. 
Испания – до 70-те години авторитарни режими на Примо де Ривера и Франко, 

след това парламентарна монархия и демократични режими. 
Португалия – до 1974 година – диктатура на Антонио ди Салазар, след това по-

литическа демократизация. 
Турция – след Първата световна война – демократизация, след Втората световна 

война – също, през 1961, 1971, 1980 година – държавни преврати и недемократични ре-
жими и голяма роля на военните. След това отново демократизация. 

Типичен пример са повечето страни от Латинска и Централна Америка. За тях е 
характерно либералното развитие, съпроводено от нестабилни и краткотрайни прави-
телства, смяна на по-демократични правителства с военни диктатури, склонност към 
преврати и активна роля на военните. 

Аржентина, Бразилия, Боливия, Венецуела, Гватемала, Коста Рика, Мексико, 
Никарагуа, Парагвай, Салвадор, Уругвай, Хондурас, Чили, Колумбия, Еквадор. В някои 
от тези страни има доста висока степен на недемократичност на режимите. 
 

3. Страни, в които има нестабилност и в характера на капитализма, и в характера 
на политическите им режими. 

Италия – по времето на Мусолини – тоталитарен режим, след Втората световна 
война – политическа демокрация; Германия – тоталитарен режим при Хитлер и демок-
рация след войната. И в двата случая имаме ли държавен капитализъм преди Втората 
световна война? Няма данни. 
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4. Страни, в които дълготрайното развитие на държавен капитализъм е съпрово-
дено с дълготрайно развитие на недемократични политически режими – авторитарни и 
тоталитарни. 

Типичен пример са бившите „социалистически” страни. В историята си преди 
„социалистическия” период те имат различен тип развитие, но след началото на „социа-
листическото” им развитие е налице държавен капитализъм и недемократични полити-
чески режими. 

Такива са: 
България – преди 1944 година имаме либерален капитализъм и по-демократични 

и по-недемократични режими, държавни преврати. След това държавен капитализъм и 
еднопартиен политически режим до 1989 година. И след това – либерален капитализъм 
и отново многопартийна демокрация. 

Подобно е развитието на Полша, Унгария, Чехословакия, Монголия. 
Съветският съюз – държавен капитализъм след Първата световна война и тота-

литарен политически режим. След 1989 година – държавен капитализъм и многопарти-
ен политически режим. 

Китай от 1949 година се характеризира с държавен капитализъм и еднопартийно 
управление, от 80-те години – с либерално развитие на капитализма и отново еднопар-
тийно управление. 

Куба – нестабилна демокрация и либерален капитализъм преди 1959 година, след 
това тоталитарен политически режим и държавен капитализъм до 90-те години. След 
това известна либерализация. 

Виетнам от държавен капитализъм се придвижва към либерален капитализъм, но 
в политическата сфера остава с еднопартиен режим. 

Някои латиноамерикански страни – Доминиканската република, Перу. 
Япония – нарастваща демократизация на режима успоредно на преминаването от 

държавен капитализъм към либерален капитализъм. 
 

5. Закъснели в своето развитие страни от Африка, които се опитват чрез държа-
вен капитализъм да наваксат изоставането, обикновено бивши колонии на западноевро-
пейски страни – Алжир, Гана, Египет, Кения, Етиопия (не е бивша колония), Либия, Ту-
нис, Танзания. Политическият им живот се характеризира с нестабилност, недемокра-
тичност, преврати. 

Такъв тип страни в Азия са – Саудитска Арабия, Йордания, Ирак, Индия, Кувейт. 
 

6. Някои африкански страни се лутат между либерализъм или държавен капита-
лизъм при същите характеристики на политическия живот – ЮАР, Нигерия, Зимбабве. 
В Азия – Сирия, Оман, Нова Зеландия, Йемен, Иран, Израел, Бирма. 

Част от тези режими са монархични. 
Към по-либерален капитализъм клонят Южна Корея, Шри Ланка, Филипини, 

Тайланд. 
 

Както се вижда няма права пропорционална връзка между характера на капита-
лизма и демократичността на политическия режима. Възможни са доста различни вари-
анти. 


