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Въведение 

В монографията представяме резултатите от научно изследване на тема "Българската 
"социалистическа" държавна собственост – политикономически анализ", финансирано от 
фонд "НИД на УНСС" през 2011 год. и успешно защитено през 2014 год. 
Мотивите на научния колектив с ръководител доц. д-р Марчо Марков да се насочи към 

тази тема са следните: 
Досегашните изследвания на "социалистическата" държавна собственост в българска-

та, а и в световната икономическа наука, са в рамките на утвърдилата се след 1929 год. тео-
ретична парадигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост". 
"Социалистическата" държавна собственост се постулира от цялата икономическа наука за 
"обществена". Два са основните въпроса, които се изследват: а) каква е икономическата ефек-
тивност на "социалистическата" държавна собственост; б) експлоататорска, или не, е тя. 

Отговорът и на двата въпроса зависи от политическите симпатии и антипатии на автори-
те, и отношението им към "социалистическата" революция и "социализма". Има различни 
концептуални схеми в търсене на отговорите по тези въпроси. Но при всички липсва поли-
тикономически анализ на "социалистическата" държавна собственост. В най-висока сте-
пен се приближават до политикономическата методология привържениците на концепцията 
за "предадената" революция. От тях най-сериозен е анализът на Тони Клифт. От съвремен-
ните автори добри (макар и не политикономически) са анализите на Янош Корнай. Класи-
чески за "либерализма" (но и най-лесни за критика), са възгледите на Фридрих-фон-Хайек.  

В България, в рамките на официалната идеология по времето на "социализма" интересни 
изследвания (но с много слаб намек за политикономически подход) правят Витали Таджер и 
Евгени Матеев. Систематично със "социалистическата" държавна собственост се занимават 
Иван Илиев и Петър Стайков. През втората половина на осемдесетте години опит за поли-
тикономически анализ прави Георги Найденов, който разглежда "социалистическата" дър-
жавна собственост като отношения на отчуждаване и присвояване на принаден продукт 
между социални субекти – държавната организация, като съвкупен капиталист, и работни-
ческа класа, като наемна работна сила. 
Обект на изследването е "социалистическата" държавна собственост. 
Предмет на изследването е "социалистическата" държавна собственост в България в пе-

риода 9.09.1944 – 10.11.1989 год.  
Основна цел на изследването е да се направи политикономически анализ на "социалис-

тическата" държавна собственост в България. 
За методологическа основа се използва класическата марксова парадигма на истори-

ческия материализъм и класическия политикономически категориален апарат. Използват се 
и методите на сравнителния анализ, на анализа на документи, статистически методи и под-
ходи и др. 
Типът и характерът на "социалистическата" държавна собственост се определя чрез 

анализ на отношенията между собственика на средствата за производство и непосредстве-
ния производител; 
Основната работна хипотеза е, че "социалистическата" държавна собственост има ха-

рактера и функционира като монополистична капиталистическа собственост. 
Монографията се състои от две части. В първата част се прави обзор и критика на ос-

новни школи и автори по темата на изследването. Систематизират се техните възгледи и се 
открояват най-важните проблеми. Във втората част се прави политикономически анализ на 
българската "социалистическа" държавна собственост. Този анализ се прави с методология-
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та на класическата политикономия. Но сме дали възможност на членовете на научния ко-
лектив да изразяват и мнения, излизащи извън тази методология. 

Надяваме се монографията да послужи като основа за разработване на лекционен курс и 
учебник по "Политикономия на "социализма". 

Изразяваме нашата благодарност за голямата подкрепа на академичното ръководство на 
УНСС и в частност на проф. д-р Валентин Гоев, на целия сектор НИД и в частност на г-жа 
Стефка Георгиева! Специална благодарност и на колегите от Програмния съвет по НИД! 
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Първа част 

АНАЛИЗ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КРИТИКА  
НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА"  

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

Първа глава 

 "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА" ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  
В ОФИЦИАЛНАТА НАУКА  

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ 

1.1. Основни официални концепции и тези 

Първото сериозно монографично изследване на "социалистическата" държавна собстве-
ност е публикувано в СССР през 1948 год. Това е книгата на А. В. Венедиктов "Государст-
венная социалистическая собственнность", М.-Л. Но тя остава някакси "незабелязана". През 
1958 год. излиза фундаменталния труд на М. В. Колганов, посветен на проблемите на собс-
твеността в социалистическото общество, който служи като основа на следващите опити за 
разработката на проблемите на икономическата собственост в СССР и в другите социалис-
тически страни. Благодарение на тази работа е направена първата сериозна крачка към 
включването на проблемите на собствеността в предмета на официалната икономическа 
наука. Социалистическата собственост се тълкува като категория на владеене и разпо-
реждане на онова имущество, което преминава в ръцете на държавата в следствие на 
процесите на национализация, колективизация и индустриализация. 

След приемането на Брежневската конституция, в която официално е записана поста-
новката, че обществената собственост е основата на социалистическия обществен строй, 
официалната наука се заема масирано да се занимава с изучаването на този важен проблем. 
В резултат на това се очертават три основни концепции за собствеността1:  

Според първата концепция, собствеността се разглежда като отделно, самостоя-
телно производствено отношение, представляващо по своята същност форма на присвоя-
ване на материални блага и на първо място на средствата за производство. Тезата е зас-
тъпвана в трудовете на такива известни учени, като Я. А. Кронрод, Н. Д. Колесов и др. 

Въздействието на тази концепция върху общественото съзнание е доста силно, но това 
не означава, че тя не е подлагана на критика от страна на други учени. Те смятат, че по този 
начин същността на собствеността се "замразява" и не подлежи на развитие. Според опо-
нентите, тук отсъства отговора на въпроса, как "живее" самата собственост, как се възпро-
извежда и умножава, кое отношение свързва обществото в едно цяло. Търсенето на отгово-
рите на тези въпроси довежда до забележимо развитие на теорията на собствеността. 

                                                 
1 Вж. История экономических учений: (современный этап): Учебник. Под. общ. ред. А. Д. Худо-

кормова. М.: ИНФРА, 2001. с. 560-562). 
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Втората концепция се развива в началото на 60-те години, когато редица икономисти 
защитават възгледа, че социалистическата собственост трябва да се разглежда чрез съв-
купността от производствени отношения при задължителна връзка с работната сила, 
т.е. в условията на функциониращо производство. Сред по-известните защитници на тази 
теза са учените Н. А. Цаголов, В. Н. Черковец, А. К. Покритан и др. Някои от тях, като Н. В. 
Хесин, например, считат, че собствеността в политико-икономически смисъл не представ-
лява отделно, самостоятелно производствено отношение. 

Авторите от това направление настояват да се различава факта на утвърждаването на 
обществената собственост като резултат от революционната национализация и собстве-
ността като резултат от процеса на социалистическото възпроизводство. Задачата според 
тях е да се открие самодвижението на собствеността. Възпроизводственият (а не само същност-
ният) подход към анализа на собствеността е бил призван да разкрие формата на реализация на 
собствеността, нейното проявление в процеса на движение на социалистическото производство, 
да докаже закономерния характер на нейното прерастване в комунистическа собственост. 

Обсъждането на всички нюанси на дадената концепция довежда учените към три главни извода: 
Първо, отношенията на собственост пронизват всички фази на възпроизводството, до-

колкото без тяхното нормално осъществяване е невъзможно възпроизводството на матери-
алните обекти на собствеността и самите производствени отношения; 

Второ, от обществената собственост израстват всички специфични производствени от-
ношения на социализма. Цялата съвкупност от производствени и социални отношения се 
разглеждат като реализация, проявление на собствеността в мащаба на обществото. При 
това всяко звено на тази съвкупност не губи своите функции. 

Трето, социалистическата собственост, както и всяка от нейните исторически форми, 
трябва да се реализира, принасяйки някакви плодове на своя субект, т. е на обществото. Без 
това собствеността, в това число и социалистическата, нямат реално значение за собственика. 

Счита се за общопризнато, че главната форма за реализация на обществената собстве-
ност е растежа на благосъстоянието на трудещите се, увеличението на доходите на трудо-
вите колективи, повишаване на образоваността и укрепване на здравето на народа, изравня-
ването на икономическото и социалното развитие на републиките и регионите. Всичко, кое-
то би могло да се отнесе към достичженията на социалистическия строй, се обявява и като 
форма на реализация на обществената собственост. 

Съгласно третата концепция, собствеността няма обективно, самостоятелно ико-
номическо съдържание. Тя е само юридическо изражение на производствените отношения, 
съвкупност от норми на правото на присвояване на средствата за производство и на другите 
материални обекти, приети във всяко, в това число и в социалистическото, общество. 

Тази концепция се развива В. П. Шкредов като опит да се преодолее ограничеността на 
първите две, особено ефимерността на втората, когато икономическото съдържание на соб-
ствеността като че ли се разтваря (изчезва) в системата на производствените отношения. 
Когато собствеността се разглежда като правово отношениое, тогава всяко нещо си застава 
на своето място: съществуват обективни производствени отношения и юридически норми 
за регулиране на имуществените отношения между хората, които отдавна е прието да нари-
чаме отношения на собственост. Най-остро и безкомпромисно се критикува тази концепция, 
защото една от основните категории на марксиситката политикономия се извежда зад рам-
ките на икономическите отношения. 

В хода на дискусията от 70-те години побеждава възгледът, според който собствеността 
е основата на производствените отношения, а от нея израстват всички елементи на тяхната 
система. В процеса на по-натаъшната разработка на тази концепция теоретическата мисъл 
явно се откъсва от практическата задача за планиране и развитие на икономиката. Учените 
все повече забягват в областта на абстрактните разсъждения за ролята на различните кате-
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гории в логически построените от тях системи на производствени отношения. "Общонарод-
ният" характер на държавната собственост е превърнато в някакво мъгляво образование, 
неуловимо в действителността. Развитието на отношенията на собственост се разглежда като 
процес на "сближаване" на другите форми на собственост – преди всичко кооперативната, към 
"социалистическата" държавна собственост, която е "висша" обществена собственост.1 

Да разгледаме последователно тезите на официалната идеология относно формулирани-
те от нас въпроси за "социалистическата" държавна собственост. 

1. Каква е същността на "социалистическата" държавна собственост"; какво се разбира 
под определението "обществена собственост"; експлоататорска или не е "социалистическа-
та" държавна собственост? 

За официалната идеология "социалистическата" държавна собственост, за разлика от 
частната собственост при капитализма, е обществена собственост. Средствата за производ-
ство са собственост на целия народ. 

Ето например как това е казано в съветски учебник по политикономия: "Най-дълбоката ос-
нова на социалистическата стопанска система, на цялата съвкупност от производствените отно-
шения на социализма образува обществената собственост върху средствата за производство".2 

При "социалистическата" държавна собственост няма експлоатация, тъй като присвояването 
на материалните блага и преди всичко на средствата за производство става "общонародно".3 

2. Как се определя типът и характерът на "социалистическата" държавна собственост; 
правили се анализ на отношенията между собственика на средствата за производство и не-
посредствения производител; кой социален субект е собственик на средствата за производс-
тво при "социалистическата" държавна собственост? 

"Общественият" характер на "социалистическата" държавна собственост се постулира, а 
не се определя чрез анализ на отношенията между собственика на средствата за производс-
тво и непосредствения производител. Ето как – "Главна отличителна особеност на общона-
родната собственост се състои в присвояването на средствата и резултатите от производст-
вото от трудещите се, асоциирани (обединени) в мащаба на цялото общество."4 

Постулира се и субекта, тоест собственика на средствата за производство. Собственик на 
"социалистическата" държавна собственост е трудовия народ. "Асоциацията на трудещите 
се като колективен собственик сама организира производството в обществен мощаб и го 
осъществява планомерно, под контрола и в интерес на всички членове на обществото."5 
"Субект на държавната социалистическа собственост е обществото като цяло."6 

3. Анализира ли се участието на комунистическата номенклатура в общественото разде-
ление на труда, нейното икономическо поведение и предприемаческата ѝ дейност? Анали-

                                                 
1 Освен държавната собственост, в така наречените "социалистически" страни съществуват и мно-

го други форми и видове собственост. В учебника по Политическа икономия (изд. Наука и изкуство, 
С., 1989 г.) се изброяват следните форми и видове собственост: 1. Общонародна, която има два вида – 
държавна и общинска; 2. Кооперативна, която има три вида – а) кооперативно-колхозна; б) коопера-
тивна в сферата на производството на стоките и услугите; в) кооперативна в сферата на потребление-
то; 3. Лична, с два вида – а) на средства за производство; б) на домашно имущество. Освен тези видо-
ве собственост се изброяват и смесени видове собственост – собственост на обществените организа-
ции, държавно-кооперативна собственост, държавно-кооперативна-лична собственост, кооперативно-
лична, смесена-международна собственост (стр. 437). Доминацията на държавната собственост опре-
деля "социалистическото" съдържание на останалите видове собственост (стр. 416). 

2 Политическа икономия, изд."Наука и изкуство", С., 1989 год., стр. 414. 
3 Виж: Речник по политическа икономия, "Партиздат", С., 1984 год., стр. 143. 
4 Политическа икономия, изд."Наука и изкуство", С., 1989 год., стр. 417. 
5 Пак там. 
6 Речник по политическа икономия, "Партиздат", С., 1984 год., стр. 143. 
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зират ли се отношенията на владеене, разпореждане и ползване между различните йерар-
хични равнища на съвкупния капиталист в трите основни етапа на икономически реформи в 
България по времето на "социализма"? 

Не, участието на комунистическата номенклатура в общественото разделение на труда и 
нейното икономическо поведение и предприемаческа дейност не се разглеждат. Но на ня-
колко пъти на най-високо партийно ниво и в Съветска Русия, и в "социалистическа" Бълга-
рия се водят дискусии, които без да използват адекватния терминологичен апарат, косвено 
касаят участието на комунистическата номенклатура в общественото разделение на труда, ней-
ното икономическо поведение и предприемаческата ѝ дейност. Тези дискусии, от една страна са 
форма на фракционна борба между болшевишките кланове. От друга страна, макар и в идеоло-
гическа форма те формулират въпроси и съответно водят до кардинални решения за икономи-
ческата стратегия и икономическото поведение на болшевишката номенклатура. 

В Съветска Русия между 1924 год. (смъртта на Ленин) и зимата на 1928-29 год. се водят 
няколко значими дискусии по проблема за стратегията на болшевишката партия за "строи-
телството на социализма". Тези дискусии са свързани с проблема за участието на болше-
вишката номенклатура в общественото разделение на труда и предприемаческата ѝ дейност 
в качеството и на съвкупен собственик на промишления сектор, банките, търговската мре-
жа, природните богатства и пр. 

а) Според нас, една от най-ранните и най-значими е дискусията за експлоатацията на 
аграрния сектор. Тя започва непосредствено след смъртта на Ленин. От фракционна глед-
на точка, това е борба на фракцията на Сталин, съюзена с фракцията на "умерените" (Буха-
рин, Риков, Томски) за изтласкване от властови позиции на фракцията на Троцки (левите).1 
От гледна точка на интересите на новия едър централизиран държавно-монополистичен 
капитал и неговия човешки субстрат – болшевишката номенклатура, проблемът е: "Сега ли 
е моментът да отхвърлим политиката на класов компромис със селячеството и дребния и 
средния бизнес, тоест да отхвърлим НЕП, да заграбим поземлената собственост и подложим 
на колониална експлоатация аграрния сектор, или още не е дошъл момента?" Фракцията на 
Троцки защитава разбирането, че е дошъл момента, фракциите на Сталин и Бухарин – че не 
е дошъл този момент. При това фракцията на Бухарин, Риков и Томски се надява това нико-
га да не се случи. 

Обективната основа на тази дискусия е, че макар и инстинктивно, но все пак напълно 
ясно болшинството на болшевишката номенклатура си дава сметка, че вече има нова роля в 
общественото разделение на труда – ролята на предприемач; че тази нова роля изисква 
болшевишкият елит да осигурява достатъчно износ на земеделска продукция, за да осигури 
средства за извършване на индустриализация и пр. 

Идеологическата обосновка на платформата на троцкистката фракция е направена от 
Преображенски. Той директно и с адекватна терминология формулира платформата на сво-
ята фракция: "Колкото повече икономически изостанала, дебнобуржоазна и селска е една 
или друга страна, преминаваща към социалистическа организация на производството, тол-
кова повече социалистическото натрупване е принудено да се опира на експлоатацията на 
досоциалистическите форми на стопанство."2 

Троцкистката фракция претърпява поражение. Причините за това са много, но най-важната 
е, че тогава действително не е бил "дошъл момента", че тогава новият крупен хищник – болше-
вишката номенклатура, действително не е имал сили да заграби поземлената собственост. 

                                                 
1 "Леви" в тогавашната и сегашна терминология на официалната наука, според която фракциите 

изразяващи най-преките интереси на съвкупния капиталист, защитавани с най-брутални средства, 
вместо "десни" се наричат "леви". 

2 Цит. по Роберт Такер, "Сталин история и личность", изд."Весь мир", Москва, 2006 год., стр. 250. 
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Това, което специално трябва да се отбележи е, че за пръв и последен път в официалната 
идеология се употребява понятието "експлоатация", по отношение на предприемаческата 
дейност на болшевишката номенклатура. 

б) Значителна роля за формиране на предприемаческия дух на новия едър капиталист – 
болшевишката номенклатура изиграва дискусията за "строителството на социализма в от-
делна страна (в Русия)" и нейният идеологически контрапункт – "теорията за перманентната 
революция". Тя започва още на XIV конференция на ВКП(б) през април 1925 год., продъл-
жава и на XV конференция на ВКП(б) през октомври 1926 год., а и след това. Тази дискусия 
е провокирана от Сталин, и Троцки в началото му опонира с неохота. В хода на дискусията 
Каменев и Зиновиев се присъединяват към Троцки и възниква така наречената "нова опози-
ция".1 Сталин формулира по следния начин основната тема на тази продължителна диску-
сия: "Спорът се води само за това, можем ли ние да построим със собствени сили социалис-
тическия фундамент на нашата икономика или не можем. Партията твърди, че ние имаме 
възможност да доизградим социалистическия фундамент на нашата икономика. Опозицията 
отрича това, като с това тръгва по пътя на пораженството и капитуланството."2 

Отново фракцията на Сталин печели. Самата дискусия изиграва колосална роля за мо-
рална мотивация на съвкупния капиталист към предприемаческа дейност. Тя ясно очерта-
ва неговото ново място в общественото разделение на труда в качеството му на собственик 
на основните средства за производство в промишлеността, на банковото дело, на природни-
те богатства и пр. Постоянното "говорене" в хода на дискусията за моралността и възвише-
ността на неговата предприемаческа активност, създаване на дух на героичност и самоот-
верженост, са и предпоставка да се създадат нагласи за жертвоготовност, но в същото време 
и за брутално насилие за постигането на високата цел – "строителството на последното най-
страведливо и най-прогресивно общество". 

в) Третата дискусия касае същият проблем – стратегията на ВКП(б) за строителството на 
"социализма" и по-конкретно за начините на експлоатация на аграрния сектор, като източ-
ник на средства за индустриализация на страната. Още през 1927 год. пред болшевишката 
номенклатура застава въпросът – дали вече не наближава момента за експроприация на по-
земления фонд. Причината е в това, че с присъщите на НЕП средства болшевишката номен-
клатура не може да си осигури необходимото за износ зърно. През 1928 год. сблъсъкът на 
икономическите интереси между средните и едри поземлени собственици, които искат да 
продават зърното си на пазарни цени и болшевишката номенклатура, която иска да го изку-
пува на многократно по-занижени цени се изостря. През зимата на 1928 год. болшевишката 
номенклатура мобилизира и изпраща по селата въоръжени отряди, които насилствено из-
земват зърното от средните и едрите земевладелци. През 1929 год. се извършва "големият 
скок" – насилствена експроприация на поземления фонд. Болшевишката номенклатура ста-
ва собственик на основното средство за производство на този етап – земята. Защото е дошъл 
момента, в който тя може да го направи. 

Но политиката на заграбване на поземления фонд трябва да намери благовидна идеоло-
гическа формулировка. Това става в хода на борбата на сталинската фракция против "дес-
ния уклон" на фракцията на Бухарин, Риков и Томски. 

Тримата са водещи фигури от "ленинската гвардия". Тримата имат огромни заслуги за 
победата на Октомврийската революция. И тримата, обаче не считат за нужно новият собс-

                                                 
1 Това става на XIV конгрес на ВКП(б) през декември 1925 год. 
2 Сталин, И., Заключителна дума на VII разширен пленум на Изпълнителен комитет на Комунис-

тическия интернационал (ИККИ) на 13 декември 1926 год., Съчинения, т. 9, стр. 58. В този период 
всички опозиционни фракции и крилца са обединени под лозунга за невъзможност от победа на соци-
ализма в отделна страна и е възникнала "обединената опозиция". 
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твеник на промишлеността, банките, природните богатства и т.н. – болшевишката номенк-
латура, да започва война против селячеството за заграбване на поземлената собственост. 

Дискусиите против "десния уклон и капитулантство" започват на VI конгрес на Кому-
нистическия интернационал през август 1928 год.; след това продължават в московската 
партийна организация; след това продължават на ноемврийския пленум на Централния ко-
митет през 1928 год. Решителната идеологическа битка е, когато на обединения пленум на 
Централния комитет и на Централната контролна комисия, и на XVI партийна конференция 
през април 1929 год. Бухарин и Томски са снети от отговорните си постове. Приемането на 
първия петгодишен план на тази конференция забива така да се каже "гвоздея на ковчега" 
на миролюбивата и лишена от хишнически апетит фракция в болшевишката партия. 

Реално обаче, поне още едно десетилетие в болшевишката партия има лица и малки гру-
пи, които са против бруталната експлоатация на аграрния сектор. 

Следващата значима дискусия, благодарение на която участието на комунистическата 
номенклатура в общественото разделение на труда и нейното икономическо поведение и 
предприемаческа дейност на съвкупен капиталист придобива адекватна организъционна 
форма е за ролята на профсъюзите в дейността на "социалистическите" предприятия. Тъй като 
този проблем ще разгледаме в параграфа за Тони Клиф, тук няма да се спираме на него. 

В България и през трите етапа на икономически реформи се водят дискусии, в които 
косвено се засягат мястото и ролята на комунистическата номенклатура в общественото 
разделение на труда и предприемаческата ѝ дейност.1 Те също не се водят с адекватен тер-
минологичен апарат. Обикновено проблемът се фиксира като "Разграничаване на функции-
те между партийния и държавния апарат"; "Въвеждане на нова система за управление на 
народното стопанство"; "Засилване на материална заинтересованост на трудовите колекти-
ви"; "Въвеждане на нов икономически механизъм"; "Предаване на социалистическата собс-
твеност за стопанисване и управление на трудовите колективи" и др. 

Трябва още да отбележим, че и в СССР, и в България анализът на отношенията на владе-
ене, разпореждане и ползване между различните йерархични равнища на съвкупния капита-
лист започва много плахо да се разглежда чак по времето на "перестройката" на Горбачов. 
И то без да се използва адекватен терминологичен апарат. 

По широки и задълбочени дискусии относно мястото и ролята на комунистическата но-
менклатура в общественото разделение на труда и предприемаческата ѝ дейност се водят 
едва при третия опит за реформи (1984-1989 год.). В тези дискусии, от една страна, макар и 
в завоалирана форма се експлицират сериозните противоречия и напрежения между труд и 
капитала. Експлицира се и "боксуването" на предприемаческа дейност, неудачното участие 
като съвкупен капиталист в общественото разделение на труда на комунистическата номен-
клатура. Експлицират се и противоречията във владеене, разпореждане и ползване между 
различните йерархични равнища на съвкупния капиталист. Но липсата на ясно и точно форму-
лиране на проблемите, липсата на разбиране, че "социалистическата" държавна собственост е 
изчерпила своите възможности, довежда до формулировки, които имат изцяло идеологемен 
характер. И съответно до стратегия за реформи, която доведе до икономически банкрут. 

Този въпрос – за стратегията и идеологемите на номенклатурата на БКП в условията на кри-
за ще разгледам в следващия параграф на главата. Преди това трябва да отбележа още следното: 

4. На въпроса – "Операционализирани ли са в отразени в статистиката индикатори от-
ношенията на отчуждаване и присвояване на принадената стойност между капитала и труда 
във фазите на възпроизводството (производство, разпределение, размяна, потребление?" 

                                                 
1 Относно трите опита за реформи на производствените отношения (1963-1968; 1976-1983; 1984-

1989 г.) Виж: Иванов, М., Реформаторство без реформи, политическа икономия на българския кому-
низъм 1963-1989, изд."CIELA", 2008 год. 



 
 

17 

отговорът е еднозначен. Не само че не са операционализирани, но тези категории – отчуж-
дение и присвояване на принаден продукт, с малки изключения изобщо не се употребяваха 
в политикономическия анализ.1 

5. Отговорът на въпроса "Разкриват ли се особеностите (спецификите) на всеобемащата 
държавна собственост и има ли разлики в нейното функционеране в сравнение с функцио-
нирането на класическите монополи и дали спецификите водят до качествена разлика?" 
също е отрицателен. Не и в рамките на класическата политикономическа методология. От-
говорът на този въпрос се свеждаше до казионните прокламации за "обществения" характер 
на "социалистическата" държавна собственост и съответно нейните принципни разлики от 
капиталистическата частна собственост, включително и от монополистичната такава. 

6. Единствено сравнително обективни научни изследвания се правеха по въпроса "Каква 
е икономическата ефективност на "социалистическата" държавна собственост; има ли раз-
лика в нейната ефективност през различните фази на съветския държавен капитализъм; ана-
логични ли са процесите на концентрация и централизация на капитала, на икономическата 
ефективност и пр. при сравнителен анализ със страните от първия ешалон на капитализма 
(Англия, Франция, Холандия, САЩ)?"2 

1.2. Стратегията и идеологемите на номенклатурата на БКП  
в условията на криза 

В условията на криза, на спадаща ефективност на производството и увеличаваща се зад-
лъжнялост на предприятията централните органи постепенно изпаднаха в паника. Те във 
все по-голяма степен губеха властовите си ресурси и възможностите си да създават трудова 
мотивация както у средните звена на управленския апарат и на стопанската номенклатура, 
така и у работническата класа. От началото на осемдесетте години централните органи съз-
дадоха стратегия, чрез която мислеха че ще могат да въздействат върху стопанската номен-
клатура и работническата класа, че ще могат да създадат за тях трудова мотивация. 
Стратегията се наричаше "нов икономически механизъм". Самият термин "нов ико-

номически механизъм" възниква още в средата на седемдесетте години. Но тогава в негово-
то съдържание на практика нямаше нищо ново, нищо различно като стратегия. Има-
ше много "учено" звучащи "мащабни стратегии", като например мултипликационния под-
ход и др., но те не бяха свързани с никакви принципно нови моменти в отношенията между 
централните органи и стопанската номенклатура, между номенклатурата и работническа-
та класа. Единственият нов момент, по-точно фраза, изказана от лидера на БКП Т. Живков, 
на пленум на ЦК на БКП проведен на 1 юли 1976 г., подсказваща, че в централните органи 
подготвят нова стратегия, беше, че "Единната щатна таблица и единната тарифна мрежа ще 
определят само възможностите (подч. от мен) за получаване на определена основна заплата... 
занапред твърдо ще се прилага принципът всеки лев от работната заплата да се заработва".3 

                                                 
1 Изключенията са моите осем доклада и статии за субектните отношения при функционирането 

на "социалистическата" държавна собственост, публикувани в периода 1986-1989 год. 
2 Интересно в това отношение е изследването: Сираков, С., М.Райнова, Т. Радев, "Международни 

сравнения на Брутния вътрешен продукт (методология и анализ)", изд. на БАН, С., 1989 год. В него 
със значима обективност се правят сравнителни анализи на икономическата ефективност на "социа-
листическата" държавна собственост. 

3 Виж: Живков, Т. "За нов подход в икономическата политика на Българската комунистичес-
ка партия", В: "Икономическата политика на Българската комунистическа партия", "Партиздат", С., 
1982 г., стр. 167. 
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В тази фраза е може би генезиса на една от много важните идеологеми на номенклатура-
та на БКП през осемдесетте години – за работната заплата като "резултативна величина". 
През осемдесетте години "новият икономически подход" постепенно се изпълни с ново 

съдържание. Два са основните "стълба", които управляващата класа заложи в новата си 
стратегия: 

1. Поставянето на отношенията между стопанските еденици и между тях и другите ико-
номическа агенти на икономическа основа. 

2. Развитие на демокрацията в трудовите отношения. 
Бяха приети редица нормативни документи – например: Постановление № 53 на МС от 

31 декември 1981 г. за усъвършенстване на икономическия механизъм през осмата петилет-
ка, ДВ, бр. 8 от 1982 г.; Кодекс на труда, ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г; Правилник за стопан-
ската дейност, ДВ, бр. З от 1987 г.; Указ № 56 за стопанската дейност, ДВ, бр. 4 от 13 януа-
ри 1989 г. и др. Чрез тези нормативни документи бяха направени изменения в отношенията 
между централните органи и стопанската номенклатура. Но те не промениха качествено 
техния характер. Измененията имаха палиативен характер. Нито отношенията между сто-
панските единици бяха поставени на икономическа основа, нито се установи демокрация в 
трудовите отношения. 

 Другояче не можеше и да бъде!1 Не искам да подценявам това, което беше направено, 
защото то не беше малко и безспорно изигра позитивна роля за "разчупване" на социалните 
отношения.2 Но на практика "новият икономически подход" всъщност беше средство на 
централните органи за изработване на широка гама от идеологеми, чрез които те се опитва-
ха да манипулират съзнанието на стопанската номенклатура и работническата класа и да 
възвърнат у тях "изпарилата" се трудова мотивация. 
Такива идеологеми бяха за работната заплата като резултативна и остатъчна величина, 

за превръщане на стопанските организации в самоуправляващи се еденици, за предаването 
на социалистическата собственост за стопанисване и управление на трудовите колективи 
(постановката за собственика и стопанина на социалистическата собственост), за фирмена-
та организация на труда, за стабилизационната програма и пр. 
Тези идеологеми съдържаха два момента. Първият – създаване на илюзии, че ако работ-

никът или стопанският ръководител работи самоотвержено и всеотдайно, то неговите дохо-
ди ще се увеличат съществено. Вторият момент – заплахата, че в обратния случай доходите 
му ще бъдат съществено накърнени. 
Но самите нормативни документи бяха вътрешно противоречиви. На практика нито 

доходите се увеличаваха при всеотдаен труд, нито се налагаха сериозни санкции в обратния 
случай. Затова и въздействието на тези идеологеми беше нищожно. 
Имаше ли въздействие например идеологемата за работната заплата като резултативна и 

остатъчна величина? Тази идеологема целеше да стресне работниците със заплахата, че ако 
не заработят с много по-голяма всеотдайност ще останат без доходи. Идеологемата беше 
сериозно подплатена нормативно и заплахата беше съвсем истинска. В чл. 88. (1) на пра-
вилника за стопанска дейност е записано, че фонд "Работна заплата" е резултативно-остатъ-
чен и се поставя в пряка зависимост от размера на общия доход. А в чл. 105 е записано, че 

                                                 
1 Това, че в рамките на държавната собственост възможностите за поставяне на отношения-

та между предприятията и предприятията и централните органи на икономическа основа, а също и че раз-
витието на демокрацията в трудовите отношения са крайно ограничени и по принцип могат да имат само 
палиативен характер прекрасно е разкрито в книгата на Е. Матеев "Структура и управление на икономи-
ческата система", Изд. "Наука и изкуство", С., 1987 г. Виж по-специално 8 гл. - "Икономическа романтика". 

2 Например възможностите, които се създадоха за полагането на допълнителен труд, за развитието 
на частна стопанска дейност, за сключването на колективни трудови договори и пр. 
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работната заплата на работниците и помощния персонал, на ръководителя и неговите за-
местници и на другите ръководни кадри не се гарантира. Нейният размер зависи от техния 
реален принос за изпълнение на възложената работа, от крайните годишни резултати и от 
наличието на средства по фонд "Работна заплата". А фондът "Работна заплата" се получава 
едва след като от доходите на предприятието се отчислят: акцизът; рентните вноски; данъ-
кът върху реализацията; вноските за общинските народни съвети; погашенията и лихвите 
по кредитите за капитални вложения; застраховките; материалните разходи за реализирана-
та продукция; отчисленията за фонд "Развитие и техническо усъвършенствуване"; отчисле-
нията за фонд "Стопански риск"; вноските за невъведени в срок основни производствени 
фондове и за недостигане на технико- икономически показатели и евентуално данъкът вър-
ху работната заплата.1 
Много е интересен въпросът за евентуалното начисляване и на данък върху работната 

заплата. Този момент е определен в чл. 90. Там е записано, че когато начисленият фонд "Ра-
ботна заплата" е по-голям от полагащия се по чл. 88, фонд "Работна заплата" се облага с данък, 
а размерът на данъка е разликата между начисления и полагащия се фонд "Работна заплата". 
Полагащият се фонд "Работна заплата" се определя от Министерския съвет – чл. 88. (2). 
Получава се, че работната заплата е резултативно-остатъчна величина само ако доходите 

на предприятието са по-ниски от планираните. Тогава предприятието изплаща на централ-
ните органи многобройните си задължения, а за работниците – каквото остане. Ако обаче 
доходите на предприятието са по-високи, тогава работната заплата практически не е ре-
зултативно-остатъчна величина, защото работниците получават полагаемото им се въз-
награждение, определено от Министерския съвет, а по-големия остатък се прибира от цен-
тралните органи чрез данъка върху работната заплата. 
На практика чрез нормативната уредба се обезсилва илюзията на идеологемата за резул-

тативно-остатъчния характер на работната заплата, че при всеотдайна работа работниците 
ще получат по-високи доходи. Но и заплахата, че в обратния случай доходите на работни-
ците ще бъдат сериозно накърнени на практика също не действа. Защо? 
Първо, защото работниците съвсем правилно смятаха, че продавайки работната си сила 

на номенклатурата на БКП, предоставят на нея правото и задължението да организира про-
изводствения процес и да използва тяхната работна сила по най-ефективен начин. За резул-
татите от дейността на предприятието те не носеха никаква отговорност и не се чувстваха 
ни най-малко длъжни да губят доходите си поради дезорганизираността на управляващата 
класа. Техният натиск върху стопанската номенклатура да подържа съществуващото ниво 
на доходи беше силен и безкомпромисен. 
Второ, защото управляващата класа въпреки силното си желание не посмя да посегне на 

доходите на работническата класа. Когато фондът "Работна заплата" не достигаше за изп-
лащане на заплатите на работниците, на предприятията се отпускаха дотации, даваха се 
банкови кредити и т. н. Така че идеологемата за работната заплата като резултативна и ос-
татъчна величина на практика изобщо не изигра ролята, за която беше създадена – да моти-
вира трудовата активност на работниците чрез заплахата за орязване на техните доходи. 
Подобно е въздействието и на другите две идеологеми: а) за превръщане на стопанските 

организации в самоуправляващи се еденици; б) за предаване на социалистическата собстве-
ност за стопанисване и управление на трудовите колективи. 
В Правилника за стопанската дейност в чл. 1 (1) е фиксирано, че този правилник урежда 

управлението на стопанската дейност на самоуправляващите се стопански организации. В 
чл. 2. е фиксирано, че стопанската дейност се организира, ръководи и осъществява на осно-

                                                 
1 Виж: "Схема за разпределение на дохода на предприятието", "Правилник за стопанската дей-

ност", С., 1987 г., стр. 70.  
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вата на последователното прилагане на принципите на стопанското самоуправление и стро-
гото прилагане на принципа: отговорност носи този, който в рамките на своите компетен-
ции взема решението и създава условия за неговото изпълнение. По-нататък в чл. 11. (1), е 
отбелязано, че стопанин на социалистическата собственост във всяка организационна фор-
ма за стопанска дейност е трудовия колектив, а в ал. 2. – че трудовият колектив решава са-
мостоятелно въпросите по стопанисването на предоставената му социалистическа собстве-
ност и се самоуправлява в рамките, установени от нормативните актове, като носи отговор-
ност за резултатите от своята дейност. 
Дотук добре! Изглежда, че наистина централните органи са решили да прехвърлят фак-

тическата власт – владеенето на капитала, върху стопанската номенклатура. А освен то-
ва въвеждат широка демокрация в трудовите отношения. Обаче! 
По нататък в правилника има членове, които на практика изпразват от съдържание то-

ку-що цитираните постановки. В чл. 13. (6) е фиксирано, че предприятието не може да от-
казва сключването на договори за задоволяване нуждите на потребителите със стоки и ус-
луги по асортимент и качество по определения му предмет на дейност и в рамките на про-
изводствения му капацитет; в чл. 14. (1) – че предприятието е длъжно да осъществява опре-
деления му предмет на дейност. При нарастване на потребностите то е длъжно да ги задо-
волява, включително и чрез разширяване на производствения си капацитет, а в ал. 2 – че 
номенклатурата на производството в обем съответстващ на потребностите на страната и на 
поетите задължения за износ, може да се изменя само по решение на Стопанския съвет при 
Министерския съвет. 
Вижда се, че фиксираните в първите членове на правилника самостоятелност и само-

управление на стопанските организации напълно се отхвърлят от следващите членове. 
Същото се отнася и за "предаването" на социалистическата собственост за стопанисване 
и управление на трудовите колективи. Нищо не се променяше нито във фискалните отно-
шения между държавата и предприятията, нито във властническите отношения между цент-
ралните органи и стопанската номенклатура. С нищо не се повишаваха правата на предпри-
ятието да се ползва от печалбите си. Променяше се само това, че средствата за производст-
во се презачисляваха на предприятието по тяхната първоначална (а не остатъчна) стой-
ност и отговорност за финансовите задължения на предприятието се търсеше не само от 
стопанското му ръководство, но и от основния му трудов колектив. Поради това и тези 
идеологеми не можаха да послужат като мотивиращ фактор за трудова активност. Трудови-
те колективи ни най-малко не се почувстваха отговорни за увеличаващите се провали в 
предприемаческата дейност на номенклатурата. 
В Правилникът за стопанска дейност има и още една много интересна идеологема. В чл. 32 е 

записано че самоуправляващата се стопанска организация не отговаря за задълженията 
на държавата и на другите ССО, както и държавата не отговаря за задълженията на ССО... 
Първата част е изцяло хипотетична. Тя е написана, така да се каже заради "добрия тон". 
До 10.11.1989 г. на никого и през ум не му минаваше да търси задължения на държавата 

от едни или други стопански организации. След 10 ноември нещата се промениха, но това е 
друг въпрос. Важна е втората част. Този член е написан заради нея. Чрез тезата си, че 
"държавата не отговаря за задълженията на ССО", централните органи се опитаха да мани-
пулират стопанската номенклатура. Опитаха се да я убедят, че не те, а тя носи отговорност 
за нарастващите задължения на предприятията. 
Стопанската номенклатура не се поддаде на идейната манипулация. Тя гледаше на себе 

си като на изпълнител на решения, вземани "отгоре". И тъй като няма никаква вина за мак-
росредата, в която функционира предприятието (а тя беше отчайващо лоша), стопанската 
номенклатура не се чувстваше ни най-малко длъжна да се свръхнапряга и да прави нещо 
повече от възможното, за да измъкне предприятието от увеличаващата се задлъжнялост. 
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Тази идеологема, обаче получи "нов живот" след 10.11.1989 г. Оказа се, че тя много спо-
лучливо може да "обоснове" отказа на управляващата класа да изплати заплатите, които тя 
дължеше на работниците от много държавни фирми упражнявали стопанска дейност в чуж-
ди държави. И досега – повече от тринадесет години след 10.11.1989 г. много работници от 
фирми, извършвали стопанска дейност в чужди страни (например "Булгаргеомин", Техно-
експортстрой" и др.) продължават, по-често неуспешно, да правят стачки, за да си получат 
парите. Интересно е, че и политическият противник на номенклатурата на БКП – елитът на 
СДС, след като дойде на власт, също отказа да изплати тези пари на работниците. Елитът на 
следващото правителство – на НДСВ също отказва да изплаща заплатите на работниците. 
Когато обаче управляващата класа се опита да приложи този член и се отказа да изплаща 

задълженията на държавните фирми и банки спрямо външни контрагенти, тя срещна ре-
шителна, добре организирана международна съпротива и в края на краищата се ви-
дя принудена да изплаща своите външни задължения. 
Последната идеологема, която номенклатурата на БКП създаде, преди да загуби полити-

ческата власт, беше т. нар. "стабилизационна програма". Още в резолюцията на проведе-
ния на 11-12 декември 1989 г. пленум на ЦК на БКП, в изказването на Б. Белчев по БНТ на 
30.12.1989 г. и др. се очертава стратегията на "стабилизационната програма". А именно най-
напред да се "стабилизира" икономиката, а след това да се правят реформи. 
По късно стана ясно какво се има предвид под "стабилизиране" на икономиката. А. Лу-

канов в качеството си на министър-председател предложи на първия свободно избран след 
10.11.1989 г. парламент да приеме постановление за скокообразно вдигане на цените на 
стоките за широко потребление. Обосновката беше, че по такъв начин ще се "стабилизи-
ра" икономиката и след това вече, след като предприятията станат печеливши, те могат да 
бъдат изгодно продавани – тоест може да стартира приватизацията. 
Тази идеологема, както и останалите се оказа неефективна. Общественото мнение не се 

остави да бъде излъгано. В парламента икономическите експерти на СДС направиха остра 
критика на предложението на А. Луканов. Особено силна беше критиката на И. Костов, 
който обясни какви ще бъдат последиците от ценовия шок – обезценяване на спестявания-
та на населението. Предложението на, А. Луканов стана повод за искане на неговата оставка 
и за падането на неговото правителство. 
Но идеологемата за "стабилизационната програма" по неочакван начин проработи вед-

нага след това. След като беше образувано първото коалиционно правителство на БСП и 
СДС И. Костов в качеството си на министър на финансите внесе в Министерския съвет и 
беше прието на 29.01.1991 г. Постановление №8 за "Либерализация на цените и социална 
защита на населението". Чрез това постановление се реализира основния замисъл на "ста-
билизационната програма" на А.Луканов – ценови шок срещу българското гражданство. В 
този случай идеологемата проработи, защото беше пропагандирана от личности, които се 
възприемаха от общественото мнение като борци срещу номенклатурата на БКП, а не като 
оръдия за спасяване на нейната икономическа власт, каквито всъщност бяха. 

1.3. Какво все пак е направено в българската икономическа наука? 

Най-напред трябва да отбележим, че монографични изследвания на "социалистическа-
та" държавна собственост са много малко. Липсват и дискусии в научния печат, центрирани 
върху проблемите на "обществената" собственост. 
Без да претендираме за изчерпателност, ще се опитаме да представим какво все пак е 

направено в българската икономическа наука в периода на "социализма – какви монографии 
и какви свежи идеи са лансирани в публичното пространство. 
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В социален план най-важното, което беше направено, e лансирането на официалната те-
за на висшето ръководство на БКП за държавата като "собственик" и трудовите колективи 
като "стопанин" на "социалистическата" държавна собственост. Именно тази "постановка" 
позволи известно "разчупване" на догматиката на икономическата наука. Освен това даде един 
тласък на реформи, които в края на краищата имаха за резултат приемането на Указ № 56. 
Въпреки, че тази "постановка", както вече отбелязахме по-горе, имаше преди всичко 

идеологемен характер, тя беше удобен повод на някои автори, да разгледат реалните про-
тиворечия между труда и капитала, и между различните йерархични нива на субекта на 
собствеността.1 
В чисто научен план, според нас първият "свеж полъх" в българската икономическа на-

ука е тезата на Иван Николов за отчуждението и присвояването, като дихотомни, орга-
нично свързани понятия. Въпреки че не експлицира тезата си като алтернативна на офици-
алната догматика, тя реално е такава. Защо? 
Защото в официалната икономическа наука, когато се анализира "социалистическата" 

държавна собственост се използва понятието "присвояване". Но не и понятието "отчужда-
ване".2 Измислени бяха идеологемите как трудещите се "присвояват" средствата и резулта-
тите на производството, но не и как те се "отчуждават" от тях. "Отчуждението" на работни-
ка се разглеждаше като чувство, породено или от неговата недостатъчна "съзнателност", 
или от "грешки" на стопансткото ръководство, или на недостатъци на нормативната уредба. 
Но не и като органична характеристика на "социализма" и фунционирането на "социалис-
тическата" държавна собственост. 
И. Николов задава въпроса "Какво е съдържанието на понятието "присвояване", което 

характеризира собствеността като икономическо отношение?" И отговаря: "Присвояването 
представлява обективен процес, който съдържа в себе си своята противоположност – от-
чуждаването. Няма присвояване без отчуждаване. Това са два полюса на едно и също явле-
ние, на един и същи процес."3 И по нататък: "Ако материалното богатство се присвоява все-
общо, тогава то не се отчуждава от никого, следователно то не принадлежи на никого, т.е. 
при тези условия по същество няма собственост... Само когато хората като колективи или 
индивиди си противостоят един на друг като различни собственици, в обществото се по-
раждат и развиват икономически отношения".4 
Тук имплицитно се съдържа въпросът – "По принцип възможна ли е "обществена" собс-

твеност?"5 Следващата крачка на И.Николов е да определи "държавата" като като стопански 
субект, който е различен и противостоящ на трудещите се, като отделни лица и отделно 
обособени групи. И вкарва в научен оборот понятието "отчуждение при социализма" не 
като случайно и нежелано явление, а като органична характеристика на "социализма" и 
фунционирането на "социалистическата" държавна собственост. Той пише: "Формата на 

                                                 
1 Виж Найденов, Г. 
2 Ето един типичен за официалната наука израз: "Главната отличителна особеност на общонарод-

ната собственост се състои в присвояването на средствата и резултатите от производството от труде-
щите се, асоциирани (обединени) в мащаба на цялото общество". Виж: Политическа икономия, 
изд."Наука и изкуство", С., 1989 год., стр. 417. 

3 Николов, И., Производство, производствени отношения, превърната форма, Институт за социал-
но управление при ЦК на БКП, С., 1984 год., стр. 13 

4 Пак там, стр. 138, 139. 
5 Това е забелязано от И.Костов, който остро критикува тезата на И. Николов. За него И. Николов 

практически признава като единствено възможна частната собственост. Виж: Костов, И., Обществена-
та собственост при социализма, изд."Наука и изкуство", С., 1985 год., стр. 12. 
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отчуждение при социализма се осъществява чрез социалната организация и в случая държа-
вата като институализирана сила."1 
За съжаление конкретния му анализ на сблъсъкът на противоречивите интереси по-

нататък остава беден. Но самата му постановка на въпроса е нещо много ценно и значимо. 
Свеж момент внася и И.Костов с тезата си, че "Обособяването на отделните стопански 

единици като относително самостоятелни звана със свои специфични икономически инте-
реси означава отношенията на обществено присвояване на средствата за производство ос-
вен на равнището на народното стопанство като цяло да се реализират и чрез отделните 
стопански единици…. Това изисква стопанските единици в определените им рамки да уп-
ражняват функции на частично владение и разпореждане със средствата за производство".2 
Веднага след тази фраза той започва надълго и нашироко да обяснява защо това не означава 
нарушаване на единството на "обществената" собственост. Но тезата, така или иначе е каза-
на. И има немалко значение, защото за разлика от твърде аморфната категория "стопанис-
ване", категориите "присвояване", "разпореждане" и "владеене" имат доста точно икономи-
ческо и юридическо съдържание. 
Фиксираните по-горе идеи, които се "надграждат" над официалната формулировка за 

"държавата като собственик и трудовите колективи като стопани на социалистическата соб-
ственост", а и самата тази постановка, имат своя идеен генезис от предишните два етапи на 
реформи в България. Въпреки че тези опити за реформи са половинчати и с не голям ефект, все 
пак "върхът" на управленската пирамида допуска публични научни дискусии по реалния проб-
лем за преразпределяне на правомощията на собственост между различните йерархичните нива 
на управленската пирамида. Според нас, има двама български автора, които макар и в рамките 
на официалната идеология, правят сериозни изследвания на този реален проблем: 
а) В монографията си "Правото на държавна социалистическа собственост" Витали Та-

джер обстойно и задълбочено изследва разпределението на правомощията на собственост, и 
в частност на владеене, ползване и разпореждане между държавата (имплицитно под това 
понятие той разбира централните органи – министерствата) и новата стопанска организаци-
онна форма – "Държавните юридически лица".3 Практически той прави изследване на разп-
ределението на правомощията на собственост между двете най-горни и най-важни йерар-
хични нива на съвкупния капиталист. И въпреки, че изследването му е в рамките на офици-
алната терминология, то е съдържателно, и е в "тренда" на "смъкване" на правомощия от 
централните органи към стопанското ръководство на предприятията. А това е, така да се 
каже "положителния" тренд. 
Имаме предвид, че борбата между съвкупния работник и съвкупния капиталист относно 

разпределението на новосъздадената стойност се "пренася" в модифицирана форма в борба 
между различните йерархични нива на съвкупния капиталист. Тоест, борбата между труда и 
капитала се наслагва и усилва натиска на стопанската номенклатура върху централните 
органи за повече правомощия. 
Защо считаме този натиск, този "тренд" на "смъкване" на правомощия за положителен? 
Първо, защото това е "естествен" тренд. След като приключи първоначалната индустри-

ализация, спонтанно започва процес на дисперсия на правомощия на собственост от цент-
ралните органи към стопанската номенклатура. Висшите управленски нива добре си дават 

                                                 
1 Пак там, стр. 237, 238. 
2 Виж: Костов, И., Обществената собственост при социализма, изд. "Наука и изкуство", С., 1985 

год, стр. 37, 38. 
3 Таджер, В., "Правото на държавна социалистическа собственост", изд. "Наука и изкуство", С., 

1975 год. 
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сметка за този процес и самите те инициират дискусии за "Повишаване на стопанската ини-
циатива в периода на интензивно развитие". 
Второ, защото този процес на "смъкване" на правомощия реално преразпределя ново-

създадената стойност в полза на стопанската номенклатура и опосредствано в полза на на-
емния труд.1 А за нас всякаква форма на защита на интересите на наемния труд сама по-
себе си е нещо положително.2 

Но! 
б) Процесите на разпределение на новосъздадената стойност могат да се разгледат и от 

позициите на капитала, тоест, от позициите на овеществената в средствата за производство 
обществена производителна сила на труда. В този случай трендът на "смъкване" на право-
мощия вече не е положително, а е отрицателно явление. То се разглежда като "задънена 
улица" в развитието на "социалистическата" държавна собственост. 
В България, в най-"чист" вид, най-задълбочено и убедително този възглед е развит от 

Евгени Матеев. 
В монографията "Структура и управление на икономическата система", в осма глава – 

"Икономическа романтика", само в първи параграф – той анализира несъстоятелността на 
теориите за "идеалния пазар" при капиталистическия начин на производство.3 Другите три 
параграфа са посветени на три различни теоритични модела за децентрализация на "об-
ществената" собственост при "социализма".4 Анализът му показва, че и трите модела са 
вътрешно противоречиви и тяхната реализация практически е невъзможна в рамките на 
"обществената" собственост. Практиката показа, че това действително е така. Разбира се, 
ако се счита "социалистическата" държавна собственост за "обществена".5 Ако тя се разг-
лежда като групова собственост, нещата вече изглеждат по съвсем друг начин. Което ще 
бъде разгледано във втората част на изследването. 
В края на осемдесетте години интересна монография за "обществената" собственост 

публикува и Петър Стайков.6 В нея той много обстойно разглежда дискусията за същността 
на категорията собственост, проведена в бившите "социалистически" страни.7 В книгата си 
П. Стайков лансира и една интересна идея за собствеността като вещна форма на отноше-
нията индивид – общност, като отношения на присвояване на чужда воля, което се 
осъществява посредством вещи.8 
                                                 

1 Висшата номенклатура добре си дава сметка за "изтичането" на доходи в посока на наемния труд 
и затова при първия опит за ценови шок – 1980, 1981 год. изработи идеологемата за "незаработените" 
заплати на работниците. 

2 Защото принуждава предприемача да търси диференциална печалба и по този начин е мощен 
стимул на научно-техническия прогрес и развитието на производителните сили. 

3 Матеев, Е., Структура и управление на икономическата система, ДИ "Наука и изкуство", С., 1987 
год. 8 гл., 1-ви пар. "Идеалният пазар на закъснелите либерали", стр. 270-277. 

4 Това са параграфите: 2. Романтика на остатъчния доход, стр. 277-283; 3. Романтика на диферен-
циалната печалба, стр. 283-295; 3. Остатъчна печалба с високо разположен център, стр. 295-305. 

5 А Евгени Матеев счита, че в България тя е "обществена". Защо? Защото "Собствеността на дър-
жавата може да бъде социалистическа в тази степен, в каквата държавната власт е социалистическа." 
И тъй като Т. Живков, Евг. Матеев и другите управляващи са истински комунисти, загрижени за "бла-
гото" на народа, в България тя е социалистическа, за разлика от Камбоджа, където всеобемащата дър-
жавна собственост не е "обществена", защото там управлява престъпникът Пол Пот. Виж: Непублику-
вано изказване на академик Евгени Матеев и отговор на поставени въпроси на Българо-съветски тео-
ретичен семинар "За новото теоретично виждане на социализма", В: Спомени за академик Евгени 
Матеев, изд. на СУБ, С., 2009 год., стр. 253. 

6 Стайков, П. "Собствеността при социализма", УИ "Кл.Охридски", С, 1988 г. 
7 Пак там, стр. 9-97. 
8 Пак там, стр. 96. 
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Последната монография, която ще отбележим е на Никола Николов – "Собственост, ин-
тереси и поведение".1 Въпреки че не "теоретизира" обстоятелствено специално върху "со-
циалистическата" държавна собственост и въпреки че монографията в известен смисъл има 
публицистичен характер, това е много правдива книга. Тя е написана много динамично, 
темпераментно и честно. Ценното в нея е акцента върху личната собственост при "социа-
лизма", анализа на връзката между "отрицателните явления при социализма" и отношенията 
на собственост и др. 
Да направим рекапитулация! 
1. В България сериозни и задълбочени изследвания на "социалистическата" държавна 

собственост са направени от В.Таджер и Е.Матеев. Но те са напълно в рамките на официалната 
ленинова парадигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост"; 

2. Нови свежи моменти, излизащи извън тази официална догматика са внесени от Иван 
Николов, Иван Костов и Петър Стайков. Въпросът е – техните идеи, резултат на тяхното 
"отласкване" от официалната идеология ли се дължи, или тези идеи са случаен момент, 
дължащ се на "дълбаенето" им в марксистката методология, или на сблъсъка им на ръко-
водни кадри със стопанската действителност? 
Изминалите 22 години от началото на "прехода" след 10.11.1989 год. дадоха отрицателен 

отговор на първата хипотеза. Ако изброените трима автори като начин на мислене са били 
излезли извън рамките на официалната ленинова парадигма и са лансирали свои "дисидент-
ски" идеи, но все пак поради практически съображения – са го правили много внимателно, 
то след 10.11.1989 год. нищо не им пречеше публично да работят извън рамките на ленино-
вата парадигма. Но там е работата, че няма такива публикации. 
За мен, втората хипотеза е по-близко до истината. Фиксираните свежи идеи на И. Нико-

лов и П.Стайков са случаен момент в техните анализи, дължащ се на "дълбаенето" им в 
марксистката методология. Идеята на И.Костов също е случаен момент, дължаща се на 
сблъсъкът му на ръководен кадър с реалностите на стопанската дейност.2 
Но в България има един автор, който придържайки се в рамките на официалната терми-

нология лансира нов подход в анализа на "социалистическата" държавна собственост – Ге-
орги Найденов.3 Този подход изисква собственическите отношения да се изследват като 

                                                 
1 Николов, Н., Собственост, интереси и поведение, второ допълнено издание, Партиздат, С., 1976 год. 
2 От тримата, считаме че единствено И.Николов имаше творчески потенциал след 10.11.1989 год. 

да излезе от рамките на официалната ленинова парадигма. За съжаление не го направи. Това показва, 
че ако в предходния период – на "социализма" поне в мислите си не си разбрал идеологемния харак-
тер на лениновата парадигма, след това в условията на политически и идеен плурализъм не можеш да 
го направиш. Впрочем има още един икономист – Георги Петров, който в дискусията за стоково-
паричните отношения при "социализма" също издигаше нестандартни идеи и затова смятахме, че има 
творчески потенциал след 10.11.1989 год. да излезе извън лениновата парадигма. Но както при 
И.Николов, и при Г.Петров това не стана. 

3 Собствеността и нейните социални измерения, В., "Усъвършенствуване на обществените отно-
шения в етапа на изграждане на развито социалистическо общество", С., 1986 г.; Социалистическата 
собственост и нейните социални измерения, сп."Ново време", 1987 г., № 7.; Социалистическата де-
мокрация и усъвършенствуване на формите на собственост, доклад на Младежка научна школа "Нау-
ка, идеология и политика", Приморско 1986 г.; Субектните противоречия при държавната форма на 
собственост, В: "Икономическият механизъм и стратегията на социално-икономическо развитие", С., 
1988 г.; Собственост, интереси, противоречия, В: "Октомври и нашата съвременност", С., 1988 г.; За 
субектния подход в анализа на държавната форма на собственост, В: "Диалектика на формите на со-
циалистическата собственост и самоуправлението", С., 1988 г.; Субектните противоречия при дър-
жавната форма на собственост (кръгла маса), сп."Политическа агитация", №8, 1988 г.; Кой трябва да 
бъде стопанин на социалистическата собственост на този етап?, В: "Водещи тенденции в развитието 
на съвременния свят", С., 1989 г. 
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отношения на отчуждаване и присвояване на принаден продукт между социални субекти. 
От една страна това е държавната организация в качеството и на собственик на средствата 
за производство, от друга страна това са трудещите се в качеството им на работна сила.  
В тези статии възможността държавната собственост да е отчуждена от трудещите се, се 
разглежда вече не като въпрос на субективни грешки, а като обективен, стихиен процес.  
В тях се анализира необходимостта в периода след приключване на първоначалната индус-
триализация част от принадения продукт да не се присвоява от държавната организация, а 
да остава за разпореждане на трудовите колективи. Разглеждат се два основни аспекта на 
борбата между държавната организация и трудовите колективи: а) борба какви да бъдат 
пропорциите в деленето на новосъздадената стойност на необходима и принадена стойност;  
б) борба за установяване на едни или други политически и правно-нормативни отношения, 
които са в изгода на единия, или другия социален субект при изпълнението на функциите 
им в общественото разделение на труда. 
Тази борба, този сблъсък на противоречиви интереси между двете големи социални гру-

пи се разглеждат на микро, мезо и макроравнище на социалната система и през трите етапа, 
през които преминава обществения труд – етапа на планиране, на нормиране и на оценка на 
труда. Разглеждат се, от една страна, борбата между държавната организация и наемния 
труд като цяло, от друга страна борбата между централните органи и стопанското ръковод-
ство на предприятията, от трета страна – между стопанското ръководство и работниците в 
самите предприятия. 
След 10.11.1989 год. Г.Найденов разработва и публикува през 1991 год. монографията 

"Какво става?"1, в която лансира в научното пространство алтернативна на официалната 
парадигма. А именно, че Октомврийската, Деветосептемврийската и другите революции от 
този тип са буржоазни революции дали силен тласък на утвърждаването на капиталисти-
ческия начин на производство в Русия, България и пр., че възникналото общество е нова 
форма на държавен капитализъм, която е типична и естествена за развиващите се страни 
през ХХ век, и че средствата за производство в този нов тип държавен капитализъм са собс-
твеност на партийната номенклатура на властващите партии. 
През изминалите две десетилетия от публикуването на неговата монография в Украйна и 

Русия се появиха подобни концепции, разработени самостоятелно от: 
1. Здоров, Андрей Анатольевич, "Государственный капитализм и модернизация Советс-

кого Союза" 
http://www.skunksworks.net/doc/politik/zdorov-goscapsu.php?gl=01; 
2. Войеков, Михаил Илларионович, "Трансформационная Россия: Поиск адекватной те-

ории" http://www.alternativy.ru/old/magazine/htm/00_1/teoria.htm; 
3. Межуев, Вадим Михайлович, "Маркс против Марксизма: Статьи на непопулярную 

тему" http://caute.net.ru/files/vmm.pdf 
Тази нова парадигма в анализа на така наречения "социализъм" е ново перспективно по-

ле на съвременната наука. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Найденов, Г., Какво става? Социалната промяна – същност и идеологеми, изд. "ВИКОМ-КОС", 

С., 1991 год. 
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Втора глава 

ПОЛИТИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА" 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В КОНЦЕПТУАЛНОТО ПОЛЕ  

НА "ПРЕДАДЕНАТА" РЕВОЛЮЦИЯ – ТРОЦКИ И ТОНИ КЛИФ 

2.1. Тезите и анализа на Троцки  
за "социалистическата" държавна собственост 

Най-задълбочен политикономически анализ на "социалистическата" държавна собстве-
ност е направен в разработеното от Троцки концептуално поле на "предадената" револю-
ция. Обозначил съм с този термин това концептуално поле по името на основната книга на 
Троцки за съветския държавен капитализъм – "Предадената революция"1. Наричам това 
концептуално поле и с термина "сбъркания модел". 
Същността на концепцията на Троцки е, че болшевиките са направили една прекрасна "со-

циалистическа" революция. Но за зла беда по-късно "лошите" хора в техните редици завземат 
властта, извършват предателство към идеалите на комунизма, отклоняват партията от верния 
път в строителството на "социализма" и създават предпоставки за връщане към капитализма. 
Концептуалната схема – "сбъркания модел", става основна за критично настроените към 

"социализма" учени и политически дейци с леви убеждения. С течение на времето тя търпи 
еволюция и е една от най-плодотворните по отношение на анализа на съветското общество. Ос-
тавайки в рамките на парадигмата "социалистическа революция, социализъм, обществена собс-
твеност", тя в най-висока степен ерозира тази теоретична парадигма, подрива нейните основи. 
В еволюцията на концепцията за "предадената" революция се оформят две основни те-

чения. Едното е на Тони Клиф за "държавния капитализъм" в Русия. Именно Тони Клиф 
още в средата на ХХ век прави най-задълбочения политикономически марксистки анализ 
на "социалистическата" държавна собственост. Другото е на Макс Шахман за "бюрократи-
ческия колективизъм". Това течение от политикономическа гледна точка е теоретически 
импотентно. От политологическа гледна точка то има теоретични постижения, но е преко-
мерно идеологизирано и политизирано. 
Преди да разгледам възгледите на Тони Клифт, които за мен и в момента са най-доброто 

политикономическо изследване, ще анализирам разбиранията на създателя на концептуал-
ното поле на "предадената революция" – Троцки. Използвам основно книгата му – "Пре-
данная революция". Освен нея съм използвал още: "История русской революции", "Ста-
лин", "Перманентная революция", "Моя жизнь", "Дневники и письма" и др. 

2.1.1. Каква е същността на "социалистическата" държавна собственост": 
 експлоататорска или не е "социалистическата" държавна собственост? 

За Троцки одържавяването на основните средства за производство след Октомврийска-
та революция се изтъква като най-съществения момент в разрушаването на капиталисти-
ческия начин на производство. В Русия капитализмът е унищожен, защото средствата за 
производство са одържавени. В СССР са създадени основите на социализма, защото е лик-
видирана частната собственост. 

                                                 
1 Троцкий, Л., "Преданная революция", Изд. Iskra Research, 1993 г. 
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Но, счита той, въпреки че след Октомврийската революция е направено одържавяване на 
основните средства за производство, това все още не означава, че собствеността безусловно 
се е превърнала в обществена. Троцки има едно образно сравнение, което е много интерес-
но. "За да стане обществена, пише той, частната собственост неминуемо трябва да мине 
през стадия на държавната собственост, както гъсеницата, за да се превърне в пеперуда, 
трябва преди това да мине през стадия на какавида. Но пашкулът не е пеперуда. Милиарди 
какавиди умират, неуспявайки да станат пеперуди. Държавната собственост става "всена-
родна" само в такава степен, в каквато изчезват социалните привилегии и различия, следо-
вателно и необходимостта от държава."1 
Троцки категорично свързва въпроса за същността на държавната собственост с обема и 

качеството на потребяваните от бюрокрацията стоки и услуги. Колкото е по-голям относи-
телният дял на потребяваните от бюрокрацията стоки и услуги, толкова в по-малка степен 
държавната собственост е "социалистическа". Държавната собственост в СССР все още не е 
в пълния смисъл на думата "социалистическа" поради това, че бюрокрацията използва дър-
жавната собственост по законен и незаконен начин за лично натрупване и свръхпотребле-
ние. Той пише – "Повърхностните "теоретици" могат да утешават себе си с това, че разпре-
делението на благата е второстепенен фактор по отношение на тяхното производство. Диалек-
тиката на тяхното взаимодействие обаче действа с цялата си сила и тук. В зависимост от това, в 
каква посока ще еволюират различията в условията на личното съществуване, ще се разреши в 
крайна сметка и въпросът за окончателната съдба на одържавените средства за производство."2 

Начинът на потребление на стоки и услуги, според Троцки, определя степента, в която 
държавната собственост се е превърнала във "всенародна". В колкото по-висока степен пот-
реблението е уравнително, толкова в по-голяма степен държавната собственост е станала 
"социалистическа". И тъй като в СССР различията в потреблението на стоки и услуги меж-
ду бюрокрацията и обикновените граждани се задълбочават, то с това се намалява "общес-
твеният" характер на държавната собственост.3 
Това не означава, че държавната собственост се е превърнала в капиталистическа. За да 

стане капиталистическа, тя трябва да се "приватизира", ако използвам съвременния термин. 
Вариант, който Троцки не изключва, ако бюрокрацията продължи да заздравява своето гос-
подство. В същото време обаче, въпреки че не е капиталистическа, държавната собственост 
е експлоататорска. Защо? Защото господстващата прослойка – бюрокрацията, която пред-
ставлява 15-20% от населението, потребява толкова, колкото цялото останало население.4 И 
тук критерий е потреблението, а не мястото на управляващата класа в общественото разде-
ление на труда и в собственическите отношения. 

2.1.2. Как се определя характерът на "социалистическата"  
държавна собственост – прави ли се анализ на отношенията между собственика  

на средствата за производство и непосредствения производител? 

Троцки не разбира същността на утвърждаващата се след Октомврийската революция в 
СССР държавна собственост и система на производствени отношения. Той обявява доми-
ниращата държавна форма на собственост за "обществена" собственост априори, без да 
изследва характера на отношенията на отчуждаване и присвояване на принадения продукт, 
без да изследва наемните отношения, които се формират между новата управляваща класа и 

                                                 
1 Троцкий, Л., "Преданная революция", Изд. Iskra Research, 1993 г., стр. 99. 
2 Пак там, стр. 100. 
3 Пак там. 
4 Пак там, стр. 61. 
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работническата класа. Неубедителен е опитът му да примири тезата си за "обществения" 
характер на държавната собственост и факта на реална експлоатация чрез уговорката, че 
държавната собственост се превръща във "всенародна" в зависимост от степента, в която 
потреблението на стоки и услуги става уравнително. Но за класическия марксистки полити-
кономически анализ не различията в обема и качеството на потребяваните от господстваща-
та класа стоки и услуги определят характера на собствеността, а обратно, формираните от-
ношения на собственост имат за резултат различното количество и качество на потребява-
ните от различните класи стоки и услуги. 
Така че, ако се приложи класическия политикономически анализ по отношение на съ-

ветския държавен капитализъм, лесно се разбира, че привилегированите позиции на новата 
управляваща класа – номенклатурата на болшевишката партия, в системата на производст-
вените отношения и по-специално позицията и на собственик на средствата за производство 
водят до привилегированите и позиции в разпределението на материалните блага, а съвсем 
не "лошите" морални качества на сталинската фракция. 
Празна фраза е тезата на Троцки, че ако неговата фракция победи в междуфракционната 

борба, то тъй като те са "истински" комунисти, не биха допуснали "извращения" в потреб-
лението и държавната собственост би била действително "обществена" собственост. 
Подходът на Троцки да поставя в центъра на анализа на производствените и социалните 

отношения в СССР потреблението, разпределителните отношения е повърхностен и е в в 
пълно противоречие с Марксовия подход (а Троцки има претенцията, че е марксист), който 
разглежда разпределението на благата като резултат, като следствие от развитието на раз-
делението на труда и собственическите отношения. Възмущението, с което Троцки говори 
за разкоша, в който живее бюрокрацията, звучи комично на фона на добре известните факти 
за силния афинитет на Троцки към лукса. 
Примитивни и дълбоко реакционни са разбиранията на Троцки за третия елемент на 

производствените отношения – разделението на труда. През периода, когато е водеща фи-
гура в управленския апарат, Троцки активно е защитавал тезата за необходимостта от ши-
роко използване на принуда за участие в производителния труд. Неразбирането на същ-
ността на формиращите се след Октомврийската революция производствени отношения е 
резултат на пълното неразбиране на същността на Октомврийската революция и формира-
щият се в резултат от нея нов етап в развитието на държавния капитализъм в Русия. 
Тезата на Троцки, че общественият строй в СССР не е държавен капитализъм, тъй като 

не носи характеристиките на нито един от неговите три модела на държавен капитализъм, 
не е научно издържана.1 Тя има за предпоставка, че трите фиксирани от него модела са единст-
вено възможните форми на държавен капитализъм. А това не е така. Всъщност именно държав-
ният капитализъм в СССР е основния вид държавен капитализъм през ХХ век. 
Другата му основна теза – че с одържавяването на средствата за производство автома-

тично са се унищожили възможностите за капиталистическо развитие в СССР, е голослов-
на, без аргументация, без конкретен анализ. Той сам противоречи на себе си, защото в съ-

                                                 
1 Трите модела са – един хипотетичен и два реални. Хипотетичният вариант е: буржоазията като 

цяло се конституира като акционерна компания, която чрез държавната власт управлява цялото наци-
онално стопанство. Ликвидира се конкуренцията между отделните капиталисти, а законът за равната 
норма на печалба се реализира чрез държавното счетоводство. Другият, реален вариант, е, когато 
правителството в дадена страна одържавява определени предприятия – например в транспорта или в 
промишлеността. Третият вариант е силна намеса на държавната власт в регулирането на икономи-
ческите процеси. Такъв е случаят във фашистка Италия и нацистка Германия. Съсредоточаването на 
средствата за производство в СССР не е тъждествено на изброените три варианта, тъй като "...то е 
осъществено от пролетариата по метода на социалната революция, а не от капиталистите по метода на 
държавното тръстиране."; Цит. пр., стр. 103. 
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щото време показва високата степен на експлоатация на работническата класа в СССР.  
А основната характерна черта на капиталистическия начин на производство е именно експ-
лоатацията на наемен труд. 

Троцки не изследва характера на отношенията между двата основни субекта в производ-
ствения процес – от една страна, съвкупния работник, а от друга страна, съвкупния капита-
лист (номенклатурата на болшевишката партия). Един анализ на тяхното място в производ-
ствения процес би показал недвусмислено, че експлоатацията, за която той говори, не е ре-
зултат на "предателство" на идеалите на комунизма или на необходимостта от разпредели-
телните функции на бюрокрацията поради слабото развитие на производителните сили. Тя е 
обективно следствие на различното място, което те заемат в общественото производство и 
във формиращите се по необходимост капиталистически производствени отношения. 

Самият Троцки е апологет на прилагането на докапиталистически форми на експлоа-
тация от болшевишката партия. Това е неговият "комунистически" идеал. В книгата на 
Троцки сталинизмът се разглежда като преходен период, от който има само два възможни 
изхода: 1) сваляне от власт на фракцията на Сталин, продължаване на "световна социалис-
тическа революция и утвърждаване на "истински социализъм"; 2) контрареволюция на бю-
рокрацията, раздържавяване на собствеността и "възстановяване" на капитализма. 

Историческото развитие показа, че това разбиране на Троцки е съвършено невярно. Ста-
линизмът (разглеждан като цялостна система на производствени и социални отношения) се 
оказа съвсем не преходен период. Напротив! Този тип обществено устройство се оказа ус-
тойчиво и оптимално за периода на модернизация на СССР. Нещо повече! Оказа се, че този 
тип устройство – на пълна централизация на националния капитал и авторитарен полити-
чески режим (съветски държавен капитализъм), е доминиращата форма, в която се извърши 
утвърждаването на капиталистическия начин на производство в болшинството слаборазви-
ти страни през ХХ век. 

Грешната прогноза на Троцки съвсем не е случайна. Тя е резултат на това, че той не е 
разбирал същността на новия тип общество. А именно, че това общество е държавен капи-
тализъм, че този тип обществено устройство е естествен и закономерен за слаборазвита 
страна като СССР, в която се извършва утвърждаването на капиталистическия начин на 
производство. 

2.1.3. Кой социален субект е собственик на средствата за производство  
при "социалистическата" държавна собственост, според Троцки? 

Възгледите на Троцки по този възлов въпрос са вътрешно противоречиви. Положителен 
момент и несъмнена негова заслуга е, че той фиксира теоретичното внимание към един колек-
тивен субект на икономическа експлоатация. Това ново поле на изследване се оказва плодот-
ворно. Много други автори след него, на първо място Тони Клифт, а също и М. Джилас, М. 
Восленски и много други, безспорно са повлияни в своите изследвания от анализите му. 

За Троцки експлоататорска прослойка в СССР е "бюрокрацията". Бюрокрацията е гос-
подстващ слой, господстваща каста, а не господстваща класа. Основният аргумент на Троц-
ки да определи бюрокрацията като господстващ слой, но не и господстваща класа е, че тя не 
е собственик на средствата за производство. Тя не е класа на "държавни капиталисти", тъй 
като "няма нито акции, ни облигации". Не е класа на собственици още и защото не може да 
предава по наследство своите постове и привилегии.1 

Троцки е крайно непоследователен и противоречив, когато разглежда реалното място на 
бюрокрацията в производствените и социалните отношения. Например – той никъде не 

                                                 
1 Пак там, стр. 104. 
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изяснява въпроса – партийният апарат част ли е от бюрокрацията или не. От една страна, се 
остава с впечатление, че за него "бюрокрация" са само служителите в държавния апарат. 
Тоест, партийният апарат не е част от бюрокрацията. От друга страна обаче, той никъде не 
разглежда партийния апарат като отделна, обособена част от управляващата прослойка. За 
него управляващата прослойка е бюрокрацията. Това създава впечатление, че той схваща 
партийния апарат като част от бюрокрацията. 

Струва ми се, че тази непоследователност на Троцки съвсем не е случайна. Тя е израз на 
противоречието, от една страна, между обективното място на партийния апарат и по-специално 
на болшевишката върхушка в социалната структура и, от друга страна, тяхното самосъзнание. 

Партийният апарат заема възлово, централно място в привилегированата класа, в класата 
на съвкупния капиталист. И естествено е, че болшевишките функционери повече или по-
малко са усещали това. Но те в никакъв случай не са искали да го признаят пред себе си. 
Затова Троцки или игнорира реалния проблем за отношенията партиен апарат – бюрокрация 
или когато го разглежда, не търси обективното място на партийния апарат като обособен 
социален слой в социалната структура, в системата на производствените отношения. Той го 
дели на "лоши" хора, "предатели" на делото на "социализма" – това е фракцията на Сталин, 
която е станала изразител на интересите на бюрокрацията, тоест те са бюрократи, и на "ис-
тински комунисти" – троцкистите, които стоят на позициите на пролетариата и поради това 
могат да се считат за пролетарии. "Лошите" са част от бюрокрацията, а "добрите" не са част 
от бюрокрацията. Сталин е бюрократ, а Троцки не е бюрократ. Когато на власт са "добрите" 
комунисти, партийният апарат не е част от бюрокрацията, нещо повече, той не и позволява 
да бъде експлоататорска прослойка. Когато на власт са "лошите" комунисти, те подчиняват 
партията на партийния апарат, превръщат партийния апарат в част от бюрокрацията, а нея – 
в привилигирована каста.1 

Вътрешната противоречивост на възгледите на Троцки се проявява и по отношение на 
социалните характеристики на субекта на собствеността. От една страна, той твърди, че 
привилегиите при бюрокрацията не се предават по наследство, а от друга страна нарича 
бюрокрацията "привилегирована каста"2. Но именно при кастите привилегиите се предават 
по наследство в най-висока степен. Тъй че, ако при бюрокрацията привилегиите не се пре-
дават по наследство, то тя в никакъв случай не е каста. 

Неубедителна е и основна теза на Троцки, че бюрокрацията е прослойка, но не и "класа 
на държавни капиталисти". 

Всъщност бюрокрацията е част от съвкупния капиталист – номенклатурата на болше-
вишката партия. Тя е прослойка на господстващата класа, ако партийният апарат се разг-
лежда отделно от държавния апарат. Ако в бюрокрацията се включва партийният апарат, то 
самата бюрокрация е господстващата класа. Отделните бюрократи нямат акции от държав-
ната собственост. Но те упражняват правото си на собственици в качеството си на части от 
съвкупния капиталист. Това, че не притежават акции, ни най-малко не ги лишава от въз-
можността да участват в управлението на собствеността и в разпределението на печалбите. 

Но за разлика от начина на участие при акционерния капитал, при държавната собстве-
ност участието на отделния бюрократ се определя не от дял акции, каквито той безспорно 
не притежава, а от неговите позиции в управленската йерархия. Този негов статус е доста-
тъчно точно определен, и достатъчно точно определя, както участието му в управлението на 
собствеността, така и участието му в разпределението на благата. 

Аргументът на Троцки, че правото на експлоатация не се предава по наследство, е също 
неубедителен. Начинът на рекрутиране на привилегированите класи и съсловия не променя 

                                                 
1 Пак там, стр. 115. 
2 Пак там, стр. 114, 117 и др. 
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характера на съществуващите класови отношения. В много съсловни общества служебната 
администрация, която е гръбнакът на привилигированото съсловие, се рекрутира от просто-
людието и няма право да предава по наследство своите привилегии. Но това не променя 
нейното качество на привилегировано съсловие и част от съвкупния собственик на държав-
ния поземлен фонд. 

Друга съществена слабост е, че Троцки разглежда експлоатацията на бюрокрацията не 
като резултат на нейното място в системата на производствените отношения, резултат не на 
това, че тя е част от съвкупния капиталист, а като резултат на злоупотреба от нейна стра-
на.1 Историята опроверга и този възглед на Троцки, тъй като в голямото множество от "со-
циалистически" страни бюрокрацията навсякъде "злоупотребяваше" с положението си. 
Очевидно е, че подобни масови "злоупотреби" не са резултат на "неморалността" на бюрок-
рацията, а на съвсем други социални процеси. 

Противоречиви са възгледите на Троцки и за другия субект на собственическите отно-
шения – пролетариата. От една страна, той многократно обявява пролетариата за господст-
ваща класа в СССР. Тази теза влиза в пълно противоречие с конкретните анализи, които той 
прави на експлоатацията на работническата класа в съветското общество. Елементарната 
логика сочи, че ако пролетариатът е експлоатирана класа, то тя не е господстваща класа и 
обратно. Още повече, макар и само на едно място, но все пак Троцки отбелязва, че трудът 
на пролетариата в СССР е наемен труд.2 Аргументът му, че пролетариатът е господстваща 
класа, тъй като в СССР доминира държавната собственост, е фалшив. Именно държавната 
собственост позволява на управляващата класа – номенклатурата на болшевишката партия, 
да експлоатира пролетариата в качеството му на наемна работна сила. 

Троцки не разбира и начина на йерархизиране на субекта на собствеността и промените 
в основния организационен принцип на взаимоотношения между йерархичните нива – така 
наречения "демократически централизъм." Той не разбира обективния характер на промя-
ната на този принцип. Не разбира, че вземането на властта от болшевишката партия корен-
но променя мястото на нейната номенклатура в общественото разделение на труда и в собс-
твеническите отношение. И съответно поставя съвършено нови изисквания към нейното 
йерархизиране и отношения между нивата в тази йерархия. 

Троцки вярно описва процеса на ликвидиране на принципа на демократическия центра-
лизъм като организационен принцип на болшевишката партия. Вярно се насочва и фиксира 
връзката между обожествяването на Сталин и експлоататорската роля на бюрокрацията в 
съветското общество. Ако използваме влязлото по-късно в употреба понятие – "култ към 
личността", може да се каже, че още в средата на трийсетте години Троцки посочва една от 
основните причини за "култа към личността" – интересите на управляващата класа. За съ-
жаление плюсовете на неговия поглед към промените в организационния принцип на бол-
шевишката партия спират до тук. 

Опитът на Троцки да се насочи към обективните причини за ликвидирането на демок-
ратизма и рязкото засилване на централизма, намерило своята крайна форма в обожествя-
ването на Сталин, в "култа към личността", е половинчат. Троцки спира по средата на пътя 
в разкриването на обективните причини на тази съществена характеристика на съветското 
общество. Основната му теза е, че ако идейната борба на неговата фракция срещу фракция-
та на Сталин се е увенчала с успех, то основният организационен принцип на болшевишка-
та партия – демократическия централизъм би останал непокътнат и "социализмът" би могъл 
да бъде спасен от всички "извращения" на сталинизма. 

                                                 
1 Бюрокрацията се ползва от привилегиите, пише той, поради злоупотреба. Цит. произв., стр. 104. 
2 Пак там, стр. 107. 
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Излишно е да се коментира илюзорността на тази теза. По-важно е да се посочи причи-
ната за илюзията на Троцки. Тя е в това, че той не разбира коренно различната роля на 
болшевишката партия и по-специално на болшевишкия апарат в двата различни периода – 
когато те се борят за властта и когато те са управляваща партия, явяваща се собственик на 
огромно национално богатство. 

В първия период, когато болшевишката партия е най-радикалната част на контраелита, 
формулираният от Ленин организационен принцип на демократическия централизъм изиг-
рава изключително голяма роля за създаване на боеспособна радикална партия. 

След това, когато болшевишката партия е управляваща партия, и нейната номенклатура 
е както субект на властта, така и на собствеността, този принцип е практически неприло-
жим. В новите условия борбата за власт в управляващата партия едновременно е и борба за 
контрол над огромна собственост. А това неизбежно поражда кървави саморазправи. Уни-
щожаването на демократизма е напълно естествен процес. Същото става във всички страни 
с централизиран национален капитал. 

2.1.4. Причини за вътрешната противоречивост и непоследователност  
във възгледите на Троцки за същността, характера и субекта  

на "социалистическата" държавна собственост 

Причините са субективни и обективни. 
А) Субективни причини 
Троцки е класически представител на бланкизма в революционното социалистическо 

движение. Той надценява ролята на субективния фактор в социалните революции. Преуве-
личаването на ролята на субективния фактор в революцията се проявява в цялостната поли-
тическа дейност на Троцки. Редица стратегически грешки в политиката на болшевишката 
партия се дължат на "успеха" на Троцки да наложи своето волунтаристично гледище. Нап-
ример – провалът на Бресткия мирен договор в началото на февруари 1918 год., военният 
поход към Варшава, август 1920 год. и мн. други. 

В теоретичната му дейност субективизмът също се проявява твърде силно. Субективно 
идеалистическо е цялостното разбиране на Троцки за същността на Октомврийската рево-
люция и за "контрареволюционния преврат" на Сталин. Той силно надценява ролята на су-
бективния фактор в историческите процеси и по-специално "предателската" роля на Сталин. 
Субективно идеалистическа е и самата му "теория" за "перманентната революция". За нея Д. Вол-
когонов уместно отбелязва: "По същество теорията за перманентната революция означава пър-
венство на субективното над обективното. Не единство, а именно първенство."1 

Именно субективно-идеалистическите нагласи на Троцки водят до грешните му тези за 
същността, характера и субекта на "социалистическата" държавна собственост. Държавната 
собственост е "обществена", но щом фракцията на Сталин е на власт, тя става експлоататор-
ска, защото Сталин е лош човек и не е "истински" комунист. Ако на власт е фракцията на 
Троцки, понеже той е "истински" комунист и високо морална личност, държавната собстве-
ност ще е наистина "обществена" и няма да има експлоатация на работническата класа. 

Освен това, той не разбира, че икономическите интереси са основният мотивиращ фак-
тор в цялостната дейност на управляващата класа, включително в политическата и идеоло-
гическата и дейност. Той не разглеждат никъде болшевишката номенклатура като колекти-
вен капиталист и съответно на това като субект на огромна предприемаческа дейност. 
Изобщо не вижда огромната роля на стръвта към печалба в нейното поведение. За него мо-
тивиращ фактор на дейността на "комунистите" са техните идеали, стремежът им да реали-

                                                 
1 Виж: Волкогонов, Д. "Троцкий", Изд. "Новости", М., 1992 г., стр. 322. 
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зират изискванията на комунистическата доктрина. Дори когато разкрива, че следващото 
поколение "комунисти" всъщност не са никакви "комунисти", водени в дейността си от 
"светли идеали", а носят манталитета на дребния еснаф и буржоа, мотивиран в дейността си 
от собствения си (предимно икономически) интерес, тези констатации са в личностно-
индивидуален план, но не и в социално групов план. На равнище класа Троцки определя 
като идеологическа, а не икономическа мотивировката на предприемаческата и дейност. 
Обикновено характерното за Троцки надценяването на субективния фактор и "свръхре-

волюционност" се класифицира като "левичарство" и се обясняват с присъщата на "борци-
те за социална справедливост" "революционна нетърпеливост" и "идеализъм". Безспорно 
личностните особености на "борците за социална справедливост", например техния темпе-
рамент, имат роля за тяхната "революционна нетърпеливост" и субективизъм. Факт е обаче, 
че Троцки е отличен познавач на марксизма и в едни случаи прави напълно обективен, ис-
торико материалистически анализ на социалните процеси, а в други случаи анализът му е 
напълно субективно идеалистически. Така че субективизмът и "свръхреволюционността" не 
могат да се обяснят само с личностните особености на Троцки. Обяснението може да ста-
не, като се опитаме да видим каква социална роля си е избрал да играе Троцки в хода на 
Октомврийската революция, интересите на какви социални слоеве изразява той. 

Б) Обективни причини 
Ще изкажа теза, която на пръв поглед звучи парадоксално. В Октомврийската револю-

ция Троцки си е избрал и играе ролята на лидер на крайно дясната фракция на болшевиш-
кия елит. Тази теза е в пълно противоречие не само със самосъзнанието на Троцки и него-
вите последователи, не само с утвърдилото се в обществените науки разбиране за Троцки 
като "левичар", но дори и с официалната "сталинска" историография, която определя Троц-
киза водач на "лявата опозиция". 
Какви аргументи мога да приведа в подкрепа на моята теза? 
Поначало едрият капитал се характеризира с хищнически апетити. Особено хищнически 

са апетитите на едрия капитал в етапа на първоначалното натрупване на капитала. 
След Октомврийската революция болшевишкият елит заграбва значителна част от наци-

оналното богатство и се превръща в едър съвкупен капиталист. Периодът, в който се е на-
мирало развитието на капитализма в Русия, е бил именно етапът на първоначалното нат-
рупване на капитала. Новият крупен собственик на едрия централизиран национален капи-
тал съвсем естествено е бил с хищнически нагласи. В него се формира радикално крило, 
което изразява най-непосредствените, грубо материални, хищнически интереси на едрия 
централизиран национален капитал. Лидер на това крило, на тази фракция е Л. Троцки. То-
ва е неговата социална роля в хода на Октомврийската революция. 
Чрез "теорията" за "перманентната революция" и чрез цялостната си "теоретична" дейност 

той идеологически обосновава най-непосредствените хищнически апетити на едрия 
централизиран капитал. Субективизмът в неговата политическа дейност е резултат на най-
дивата, несъобразяваща се с никакви условия и интереси алчност (нямам предвид личната 
му алчност, въпреки че и такава не му липсва, а алчността на съвкупния капиталист – бол-
шевишкия елит). Например: постоянните му предложения и апели за завоевателни войни 
със съседите; плановете му за организиране на всеобща трудова повинност; постоянният 
натиск, който е оказвал на болшевишката партия за грабеж на селячеството и мн. др.1 

                                                 
1 Ще дам само един пример за политиката на грабеж на селячеството, към която Троцки система-

тично се е придържал. Когато през 1926 год. болшевишката партия взема курс към индустриализация, 
Троцки сключва съюз със Зиновиев, Каменев и др. лидери на болшевишката партия и образуват фрак-
цията на "Новата лява опозиция". Основна теза на новата фракция е за "свръхиндустриализацията". 
Новата управляваща класа в този период пристъпва към активна предприемаческа дейност и използва 
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Подобни нагласи и апетити са имали и останалите фракции на болшевишката партия, 
включително и нейния вожд Ленин. Но единствено Троцки и неговата фракция са последо-
вателни в отстояването на най-хищническите апетити на новия субект на руската държавна 
собственост. И което е по-важно – Троцки се е борил в името на тези апетити, несъобразя-
вайки се с обективните възможности за тяхното постигане. Обвиненията му към Сталин в 
"предателство към световната социалистическа революция" поради отказа му да подкрепи 
през средата на 20-те години призивите на Троцки за продължаване на завоевателните вой-
ни звучат нелепо. 
Отказът на Сталин да подкрепи стратегията на Троцки за завоевателни войни не е при-

чинен от това, че Сталин за разлика от Троцки няма афинитет към военната агресия. Напро-
тив! Историята показва категорично, че и Сталин, доколкото също е изразител на интереси-
те на едрия централизиран държавномонополистичен капитал, има подчертан афинитет 
към военната агресия. Но през средата на 20-те години по-голямата част на болшевишката 
номенклатура е считала, че в момента тя няма сили за водене на нови агресивни войни. По-
голямата част на болшевишката номенклатура е считала, че в момента за нея е по-важно да 
пристъпи към основната си функция на съвкупен капиталист – предприемаческа дейност. 
Сталин е изразявал именно тези нагласи на болшевишката номенклатура. Те са били 

нагласи, които във висока степен са се съобразявали с реалностите. Желанието на Троцки 
да се продължат завоевателните войни е било субективистично, защото не е било съобразе-
но с реалните възможности и затова не е получило подкрепата на по-голямата част на бол-
шевишката номенклатура. Субективизмът в теоретичната му дейност – субективизмът на 
"теорията за перманентната революция", е пряко следствие на субективизма на политичес-
ката му дейност; пряко следствие на идеологическата функция, която неговите "теории" са 
играли в обосноваването на хищническите апетити на новия съвкупен капиталист. 
Причините за непоследователността и противоречивостта във възгледите на Троцки в 

голяма степен се определя от неговата лична съдба. Това е характерно за много комунисти, 
взели непосредствено участие в "социалистическата" революция. Обикновено в резултат на 
междуфракционни борби те губят високите си позиции в управленската йерархия и съот-
ветно се разочароват от "социализма".1 Доколкото за тях "социалистическата" революция, 
в която са взели дейно участие и за която в името на високи идеали са се борили, жертвали, 
търпели лишения и страдания, подлагали на смъртен риск и т. н., е самоценност, то "лоши-
ят социализъм", построен впоследствие под водачеството на техните фракционни врагове, 
не може да бъде нищо друго, освен "предателство" към извършената революция. 

                                                                                                                                      
държавния фиск и монополното си положение в производството на промишлени товари за набавяне 
на финансови ресурси за своите инвестиции. Това води до недоволство сред селячеството, тъй като 
производството на селскостопанска продукция става все по-неизгодно. На XIV конгрес и на XV кон-
ференция на болшевишката партия "Новата опозиция", без да се съобразява с реалните, прекомерно 
ощетени интереси на селячеството, издига платформа с искане в името на "свръхиндустриализацията" 
да бъдат повишени цените на промишлените стоки и да бъде увеличен селскостопанският данък. Ос-
таналите фракции на болшевишката партия отхвърлят предложенията на "Новата опозиция". Не защо-
то те също не биха искали да се увеличи грабежът на селячеството, а защото са преценили, че селя-
чеството не би могло да издържи по-голяма степен на свръхексплоатация. Предложенията на троцкис-
тите са определени като авантюристични и опасни. 

1 Не подценявам моралните причини за разочарованието на Троцки и други "дисиденти" – напри-
мер М.Джилас, от "социализма". Но така или иначе, първопричината за неговото и тяхното "разочаро-
вание" все пак е загубената фракционна борба. 
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2.2. Тезите и анализа на Тони Клиф  
за "социалистическата" държавна собственост 

Както вече отбелязах, най-задълбочен политикономически анализ на "социалистическа-
та" държавна собственост е направен от Тони Клиф. Той е определян като "неотроцкист". 
Според мен, тази квалификация е справедлива. Защото от една страна, самият той счита 
себе си за "троцкист".1 И действително, концепцията му е в рамките на създадената от 
Троцки "теория" за "предадената" революция. От друга страна, той отива много по-далече 
от Троцки в анализа на "социализма" и на "социалистическата" държавна собственост. Ре-
ално Т.Клиф разрушава два от трите опорните теоретични постулата на лениновата пара-
дигма: а) доказва че обществото е държавен капитализъм, а не "социализъм"; б) че държав-
ната собственост е групова, а не "обществена". Ако си "затворим очите" за неговата "пре-
данност" към първия постулат на лениновата парадигма – че Октомврийската революция е 
"социалистическа" по своя характер, можем да определим неговият анализ като "класически 
марксизъм", а не "марксизъм-ленинизъм", както той сам го определя. 
В моя анализ използвам основно книгата му – "Государственный капитализм в Рoсии". 

Освен нея съм използвал още две негови по-късни работи – "О теории Троцкого "Россия – 
переродившееся рабочее государство" и "Критика теории бюрократического коллективиз-
ма". Тези произведения на Тони Клиф съм взел от сайта http://revsoc.org/archives/884 

2.2.1. Каква е същността на "социалистическата" държавна собственост"; какво се 
разбира под определението "обществена собственост"; експлоататорска или не,  
е "социалистическата" държавна собственост? Как се определя характерът  

на "социалистическата" държавна собственост – правили се анализ на отношенията 
между собственика на средствата за производство и непосредствения производител? 

Кой социален субект е собственик на средствата за производство  
при "социалистическата" държавна собственост 

Според Т. Клифт има два периода в развитието на държавната собственост в Съветска 
Русия. Първият е от завземането на властта и национализацията през 1917 год. на банките и 
на значителна част от промишлените предприятия, до втората половина на 20-те години и 
по-точно до 1929 год. В този период държавната собственост е "обществена". Вторият пе-
риод е след 1929 год. Тогава – през втората половина на 20-те години и най-вече през зима-
та на 1928-1929 год. Сталин и неговата фракция извършват преврат, отнемат властта от 
пролетариата и управляваща класа става бюрокрацията. "Социализмът" е погубен и възник-
ва държавен капитализъм, средствата за производство при който са собственост на бюрок-
рацията начело на която стои Сталин и неговата фракция. Държавната собственост вече не е 
"обществена", а е частна собственост на тази нова класа. 
Как по-конкретно Т. Клиф доказва тезата си, че в периода от 1917 до 1929 год. държав-

ната собственост е "обществена", а в последствие след "преврата" на Сталин се превръща в 
експлоататорска капиталистическа собственост? 
Подходът му е следният. В първа глава "Социално-икономическите отношения в ста-

линска Русия" в 16 параграфа той показва как непосредствено след Октомврийската рево-
люция болшевишката партия на Ленин и Троцки установява производствени отношения, 

                                                 
1 И като такъв се самоопределя за "марксист-ленинец". 
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които: а) съответстват точно на марксовото разбиране за "социализъм"; б) ликвидират екс-
плоататорските отношения между труда и капитала.1 
След като "доказва" "обществения" характер на държавната собственост, във всеки един 

от тези 16 параграфа той показва: а) как "лошия" Сталин след смъртта на Ленин още през 
втората половина на двайсетте години ерозира "социалистическите" производствени отно-
шения; б) през 1929 год., когато извършва "преврата" окончателно преобръща "социалисти-
ческите" производствени отношения в капиталистически и "обществената" собственост в 
частна собственост на новата управляваща класа – бюрокрацията. 
Ще разгледам по-подробно как той прави това в първи параграф – "Контрол над произ-

водството". След това накратко ще фиксирам най-важното от конкретните му анализи в 
следващите параграфи на първа глава. Считам, че по такъв начин ще разкрия достатъчно 
ясно неговия подход. В следващите глави той задълбочава анализа по някои от вече разгле-
даните в първа глава характеристики на икономиката и политиката на Съветска Русия, кои-
то счита за най-съществени. Проблематиката, разгледана в тях, ще анализирам когато правя 
оценка и по-обстойна критика на неговите възгледи. 

1. Той започва първи параграф с цитат от програмата на Руската комунистическа партия 
приета на VIII-я конгрес на партията (18-23 март 1919 год.). Най-важното в този цитат е, че 
"обобществяването" на производството, според програмата, ще се реализира чрез дейността 
на профсъюзите, които въвличайки широките народни маси в непосредствена работа по 
водене на стопанството, ще създадат действителен "народен" контрол над производството.2 

2. След това Т.Клиф показва, че тази стратегия е реализирана, и навсякъде по места, във 
всички държавни предприятия управлението на производството се осъществява от така на-
речения "триъгълник". Триъгълникът се състои от ръководителите на заводския партиен 
комитет и на заводския профсъюз и от директора. Всички важни решения се вземат при 
равностойното участие на тримата. 

3. Постепенно, обаче, усилването на бюрокрацията променя "баланса на силите". Дирек-
тора засилва своята власт. "Триъгълникът" става "параван", зад който се прикрива домини-
ращата власт на директора. Въпреки това, обаче, според Т.Клиф до стартирането на първия 
петилетен план през 1929 год., работниците (чрез своя профсъюз и партийни комитети) са 
можели да оказват давление върху директора и са се запазвали някои елементи на работни-
чески контрол.3 

4. Окончателното ликвидиране на "триъгълника" и на "работническия контрол", според 
него, става по време на "преврата" на Сталин. За да даде нов "тласък" на индустриализация-
та, неговата фракция си поставя за цел да "подчини работниците на изискванията за "нат-
рупване на капитала".4 И Т.Клиф показва как това става. Той цитира редица документи – 
например решения на Висшия съвет за народно стопанство от февруари 1928 год., на Цент-
ралния комитет на болшевишката партия от септември 1929 год., изказвания на Л. М. Кага-
нович и неговия брат М.М.Каганович – които са висши ръководители в икономиката през 

                                                 
1 Параграфите са: 1. Контрол над производството; 2. Забрани на работниците да защитават органи-

зирано своите интереси; 3. Дезинтеграция на работническата класа; 4. Лишаване на работниците от 
каквито и да е узаконени свободи; 5. Женския труд; 6. Принудителния труд; 7. Подчинение на потреб-
лението на натрупването; 8. Натрупването на капитала, от една страна и растеж на нищетата, от друга; 
9. Подчинение на промишлеността на войната; 10. Производителността на труда и работниците; 11. 
Експроприация на селячеството; 12. Данък от оборота; 13. Подчинение на човека на собствеността; 
14. Изменения в системата за разпределение; 15. Бюрократическия апарат и неговото "ръководство"; 
16. Русия – индустриален гигант. Гл.1, стр. 1-56. 

2 Цит произв., стр. 2. 
3 Пак там. 
4 Пак там, стр. 3. 
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това време и т.н. Според Т.Клиф официалното "погребение" на "триъгълника става на пле-
нум на ЦК, когато Жданов в качеството му на заместник на Сталин прави категоричното 
изявление, че "триъгълника", като орган за колегиално ръководство е съвършено недопус-
тима форма за стопанско управление.1 

5. Освен в сферата на непосредственото управление на предприятията, Т.Клиф фиксира 
и промяната на начина на формиране на работната заплата. Той пише: "В първите няколко 
години след революцията както юридически, така и фактически само профсъюзите имат 
право да установяват размера на работната заплата. В периода на НЕП размера на работната 
заплата се установява чрез преговори между профсъюзите и администрацията. След това, с 
въвеждането на петилетните планове, работната заплата все по-често се определя от сто-
панско-административните органи, такива като комисариатите, "главки", а също и от дирек-
торите на заводите. И той привежда цитати от висши ръководители на народното стопанст-
во – Орджоникидзе, Вейнберг и Андреев, с които доказва тази своя теза.2 
В другите параграфи на главата Т.Клиф прилага същия подход – най-напред с цитати от 

официални документи или изказвания на Ленин или Троцки показва как до 1929 год. бол-
шевиките са се придържали към "комунистическа" програма, а след това "реставрират" ка-
питалистическите производствени отношения. Той много убедително доказва експлоататорския 
характер на отношенията между работническата класа и бюрокрацията в Съветска Русия. 
Ето накратко как прави това в следващите параграфи: 
Във втори параграф – "Забрани на работниците да защитават организирано своите инте-

реси", той показва как профсъюзите постепенно загубват защитните си функции и по вре-
мето на "старинизма" не защитават реалните интереси на работническата класа.3 
В трети параграф – "Дезинтеграция на работническата класа" показва как след "превра-

та", чрез сделната работна заплата и чрез така нареченото "социалистическо съревнование", 
а също и чрез нормирането на труда управляващата класа увеличава експлоатацията на рус-
ката работническа класа и се задълбочава нейното разслоение.4 
В четвърти параграф – "Лишаване на работниците от каквито и да е узаконени свободи", 

той разкрива как чрез системата на вътрешните паспорти и трудовите книжки се ограничава 
свободата на придвижване и работа по територията на страната. Показва и как чрез норма-
тивно въведени строги наказания се налага сурова дисциплина и зависимост на работниците 
от заводското ръководство.5 
В пети параграф – "Женския труд", той показва жестоката експлоатация, на която са 

подложени руските жени.6 
В шести параграф – "Принудителния труд" фиксира различни форми на принудителен 

труд. Анализира задълбочено само най-значимата от тях – така наречените "трудови лаге-
ри".7 Той разкрива как скокообразно се увеличава броя на лагерниците в периода от "прев-
рата" 1929 год. до Втората световна война. Изчислява, че лагерниците представляват над 
10% от руснаците навършили 18 години.8 Според него това показва, че трудовите лагери са 
имали масов характер. Т.Клиф прави аналогия, че "Затворниците в сталинските лагери е 
грубо подобие на "армиите на безработните", обичайна за капитализма. А също, и че е по-
                                                 

1 Пак там. 
2 По подробно този проблем той разглежда в параграф 14. "Изменения в системата за разпределе-

ние" на същата глава – стр. 39-49. 
3 Пак там, стр. 4,5. 
4 Пак там, стр. 6-8. 
5 Пак там, стр. 8-11. 
6 Пак там, стр. 11,12. 
7 Пак там, стр12. 
8 Пак там, стр. 13. 
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добно на законодателното ограничаване на свободата на работниците в Западна Европа в 
края на XIV и началото на XV век, и след това през XVII.1 
В следващия – 7-ми параграф "Подчинение на потреблението на натрупването" той 

уместно съпоставя доминацията на натрупването над потреблението в Съветска Русия със 
същата доминация в капиталистическите страни.2 Привежда таблица, от която се вижда, че 
в брутното промишлено производство, от 1923 год. до 1927-28 год. делът на производството 
на средства за производство намалява, а се увеличава делът на производството на предмети 
за потребление. В следващия период – до 1942 год. тенденцията е точно обратна.3 Т.Клиф 
дава много статистически данни, които доказват, че планирането в този период не е съобра-
зено с реалните възможности на икономиката и потребностите на населението, а е средство 
за създаване на напрегнатост в производството и увеличаване на експлоатацията. Дава и 
данни на динамиката на средната покупателна способност на месечната заплата измервана в 
хранителните продукти, които могат да се закупят с нея. Тенденцията след 1928 год. е на съ-
ществено намаляване на покупателната възможност на работната заплата. Изключително убе-
дителен е в доказването на значителното увеличение на експлоатацията след "преврата". 
Още по-разгърната това е доказано в 8-ми параграф – "Натрупването на капитала, от ед-

на страна и растеж на нищетата, от друга".4 Той привежда статистически данни и индекси 
на, от една страна, капитала в едрата промишленост, а от друга страна – реалната работна 
заплата. Вижда се, че в периода 1922-1928 год. реалната работна заплата расте по-бързо от 
натрупването на капитала.5 В следващия период нещата се преобръщат – натрупването рас-
те с много по-бързи темпове от потреблението. В този параграф той прави и сравнителен 
анализ на жилищните условия в руските градове с тези в други европейски страни, а също и 
със санитарния минимум. Жилищните условия в Съветска Русия се оказвам много по-лоши 
и под санитарния минимум.6 
Много съдържателни са неговите изследванията в 9-ти параграф "Подчинение на про-

мишлеността на войната".7 Данните, които привежда, са красноречиви – сталинската фрак-

                                                 
1 Пак там, стр. 14. Всъщност аналогията трябва да е с използването на робски труд в Южните щати 

на САЩ, и в колониите на европейските страни.  
2 Тук абсолютно неправомерно той пише, че тази доминация се отнася за периода след "превра-

та", когато става обръщане на тенденцията. А всъщност дава данни от 1923 год. Цифрите са красноре-
чиви и потвърждават неговата теза. Но анализираната тенденция се отнася за периода на НЕП, а не и 
за предходния период – на "Военния комунизъм". Така че неговата теза от една страна е фактологи-
чески невярна. А от друга страна е невярна и концептуално. Защото Т.Клиф, също като Троцки, счита, 
че политиката на НЕП е временно отстъпление, поради редица обстоятелства (на първо място пора-
жението на "социалистическите" революции в други европейски страни) от принципно правилната 
политика на "Военния комунизъм". Нонсенс е да се дава като положителен пример период, който са-
мият ти и твоите съмишленици считате за временно "отстъпление". Още повече, че Троцки, непосред-
ствено преди "преврата" на Сталин, води фракционна борба против него под лозунга за "свръхиндуст-
риализация" и за много по брутален грабеж на селячеството. Тогава в какъв смисъл Т.Клиф счита 
политиката на фракцията на Сталин за доминация на натрупването над потреблението за неправилна и 
за "реставрация" на капитализма? Троцки апелира за още по-решителна "реставрация". 

3 Пак там, стр. 15. 
4 Пак там, стр. 18-23. 
5 Пак там, стр. 18, 19. 
6 Трудно е да се прецени, обаче доколко тези сравнения са уместни. Защото в Съветска Русия по 

това време в резултат на ускорената индустриализация протичат силни миграционни и урбанистични 
процеси. Докато развитите европейски страни са в съвсем друг етап на своето развитие. Така че нада-
ли сравнителния анализ е резонен. 

7 Пак там, стр. 23-26. 
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ция насочва ресурсите и усилията на СССР за изграждане на могъща военна промишленост 
и армия, за сметка на жизненото равнище на руския народ. 

Това се потвърждава и от данните в следващия- 10-ти параграф "Производителността на 
труда и работниците". Сравнявайки индексите на динамиката на производителността на 
труда и на покупателната способност на месечната заплата, той разкрива, че в периода 
1913-1928 год. работната заплата (въпреки катастрофите на Първата световна война и на 
гражданската война) расте значително по-бързо от производителността на труда.1 След това 
тенденцията се обръща. Т. Клиф доказва, че степента на експлоатация в СССР е значително 
по-висока, отколкото в другите европейски страни – например в Англия.2 

Много силен е и следващия – 11-ти параграф "Експроприация на селячеството".3 В него 
той детайлно разглежда различните форми на експлоатация на селячеството. За него колек-
тивизацията по време на "големия скок" (1928-1929 год.) по същество е експроприация на 
селячеството. "Колективизацията превръща в пролетарии не само тези, които отиват да ра-
ботят в промишлеността, но и тези, които остават в селското стопанство. Преобладаващото 
болшинство от селячеството, ако не теоретически, то практически са хора, които не владеят 
средства за производство;" – пише той.4 Съвсем уместно свързва колективизацията с индус-
триализацията. Отбелязва, че Маркс нарича подобни процеси в Англия през XVI и XVII век 
"първоначално натрупване на капитала".5 Грешна е обаче тезата му, че в Съветска Русия е 
пролята много повече кръв, отколкото във Великобритания. В абсолютни стойности – като 
тонове кръв това може и да е така. Но като кръв спрямо населението това съвсем не е така. 
Населението на Великобритания в периода на "първоначалното натрупване" е многократно 
по-малко от това на Русия. Освен това той изобщо не отчита жертвите на поробените и из-
возени в английските колонии роби от Африка. Само при транспорта през Атлантика заги-
налите са десетки милиони хора. 

В 12-ти параграф – "Данък от оборота" Т.Клифт разглежда основния източник на дър-
жавни приходи в Русия.6 Той посочва, че данъкът от оборота е подобен на данъка от покуп-
ките в Англия. Статистическите данни, които привежда показват, че чрез този данък, ос-
новната тежест на държавните приходи е стоварена върху населението, чрез свръх облагане 
на хранителните продукти и стоките за широка употреба. 

Тринадесети параграф е с красноречиво заглавие – "Подчинение на човека на собстве-
ността".7 В него Т.Клиф чрез анализ на съветското законодателство и на публикации от пре-
сата показва, че за управляващата класа държавната или личната собственост е свръхцен-
ност по-голяма от човешкия живот, че наказанията за кражба или увреждане на държавна 
или лична собственост са много по-сурови от наказанията за убийства. Той акцентира на 
жестокостта на закона за наказания на деца над 12 годишна възраст. Дава пример с осъдено 

                                                 
1 Стр. 26. Интересно е, че за него тази динамика е естествена и така трябва да бъде в "социалисти-

ческото" общество. А всъщност тази икономическа политика е абсолютно обречена и безнадеждна. 
Ако не е бил "преврата" на Сталин, все някой е трябвало да обърне тази политика. 

2 Пак там, стр. 26-28. 
3 Пак там, стр. 28-32. 
4 Пак там, стр. 31. 
5 Искам да акцентирам на това, че в науката, колкото и управляващите класи да потискат свобод-

ните изследвания, те постоянно се възобновяват. Аз, за съжаление, прочетох книгата на Т. Клиф едва 
2011 год. Но през 1991 год. в книгата ми "Какво става" точно в този дух анализирам колективизация-
та, като привеждам и един много дълъг и съдържателен цитат от Маркс. А. А. Здоров в Украйна през 
1989 год. без да е чел книгата на Т. Клиф също тълкува колективизацията по подобен начин. Науката 
е като водата. Винаги рано или късно намира път към истината. 

6 Пак там, стр. 32-35. 
7 Пак там, стр. 35-39. 
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на смърт дете извършило кражба във влак.1 Заключението му е, че "В сталинска Русия раз-
бирането за природата на престъпленията и наказанията на престъпниците произлиза от подчи-
нението на човека на собствеността и на труда на капитала, т.е. основава се на същото противо-
речие, което е присъщо на бюрократически управляваната капиталистическа държава."2 

В 14-ти параграф – "Изменения в системата на разпределение" Т.Клифт изтъква, че пре-
ди революцията Ленин и болшевишката партия планират много малка диференцияция в 
заплащането. След революцията – при военния комунизъм, когато политиката на болшеви-
ките се е определяла от Ленин и Троцки, тези намерения в голяма степен са били реализи-
рани.3 При НЕП диференциация се увеличава значително. Фаталния скок в диференциация-
та на заплащането става след "преврата" на Сталин. Според него "…различията в диферен-
циацията на доходите до и след въвеждането на петилетните планове ("преврата" на Сталин – 
бел. моя) неизбежно излиза извън количествените изменения и придобива качествен харак-
тер.".4 Заключението му е колкото категорично, толкова и невярно – според него до "прев-
рата" на Сталин бюрокрацията, въпреки че е имала привилегировано положение, не е прис-
воявала принадена стойност (тоест не е била експлоататорска класа – бел. моя). След "прев-
рата" тя присвоява принадена стойност (тоест превръща се в експлоататорска класа – бел. 
моя).5 Въпреки че приведените от него данни за увеличаване на диференциацията са инте-
ресни и показателни, тук той прави отстъпление от своята собствена програма на изследва-
не. Не разпределението, а цялата система на производствени отношения определят има ли експ-
лоатация, или не. По времето на "военния комунизъм" партийно-държавният апарат е присвоя-
вал не по-малка част от новосъздадената стойност, отколкото след "преврата" на Сталин. 

В следващия – 15-ти параграф "Бюрократическия апарат и неговото "ръководство",  
Т. Клиф се опитва да покаже, че "предателството" на Сталин и победата на бюрокрацията 
води до един органичен недостатък на създадения нов тип капитализъм. Сложната и мно-
гоотраслева структура на производството, според него изискват максимално проявление на 
инициативата и широка свобода на местните ръководни кадри.6 Това обаче влиза в проти-
воречие със създадената бюрократическа система на управление в Русия.7 Тази система е и 
пречка да се реализира действителна "плановост" на икономиката. И той много убедително 
доказва, че руската икономика не е планова. Тук отново трябва да отбележа, че в моите кни-
ги аз застъпвам същата теза. Тоест науката рано или късно неизбежно се връща към вече пов-
дигнатите, но пренебрегвани и игнорирани в публичното пространство базови въпроси.8 

В последния параграф – "Русия – индустриален гигант" Т.Клифт обобщава анализирани-
те в другите параграфи проблеми в едно изречение. Постиженията на Съветска Русия са 

                                                 
1 Пак там, стр. 38. 
2 Пак там, стр. 39. 
3 С изключение на заплащането на буржоазните специалисти. 
4 Клиф, Т., стр. 48. 
5 Пак там, стр. 49. 
6 Пак там. 
7 Тази теза, макар и да съдържа рационални моменти, е едностранчива и прекомерно критична. 

Гигантската предприемаческа дейност в СССР не е реализирана без инициативата и широката свобода 
на местните ръководни кадри. Друг е въпросът за разгръщането на вътрешноприсъщите на държавния 
капитализъм противоречия, за неизбежната смяна на възходящия с нисходящ тренд в рамките на една 
дълга вълна на икономическата конюнктура, за неизбежните процеси на деморализация на управля-
ващата класа и пр., които пораждат фиксираните от Т.Клиф проблеми. Но те са присъщи и на страни-
те от първия ешелон на капитализма, тоест те са общи за капитализма като начин на производство, а 
не само на съветския държавен капитализъм.  

8 Игнорирани поради интересите на управляващите класи и от двата лагера да се прикрива научна-
та истина. 
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забележителни, те са постигнати не "благодарение", а "въпреки" бюрокрацията и тяхната 
цена е прекомерно висока.1 

2.2.2. Оценка и критика на възгледите на Тони Клифт  
за "социалистическата" държавна собственост 

а) Несъмнено и при Т.Клиф има присъщата на троцкизма вътрешна противоречивост и 
непоследователност. Но те са незначителни на фона на извънредно богатия и убедителен 
анализ на икономическите и социалните отношения в Съветска Русия. Той е много по-
последователен и елиминира редица от най-съществените противоречия на концепцията на 
Троцки. Т. Клиф остава верен само на тезата на Троцки за "социалистическия" характер на 
Октомврийската революция.2 Но по отношение на другите два основни теоретични "стълба" 
на лениновата парадигма – за същността на обществото и на собствеността, той прави ог-
ромна крачка в сравнение с Троцки. Тезата му, че се е сбъднало предчувствието на Троцки, 
че сталинското управление ще доведе до "възобновяване на капитализма", създава предпос-
тавка за напълно марксистки анализ на държавната собственост в Съветска Русия. Подхо-
дът му да разкриe нейната същност, чрез анализ на цялостната система на производствени 
отношения е перфектен. Впечатляващ е неговият анализ на същността на държавната собс-
твеност чрез изследване на отношенията между труда и капитала през всички етапи на тру-
довата дейност – етапа на планиране, на нормиране и на оценка на труда.3 Сравнителният 
му анализ на степента на експлоатация в Съветска Русия и най-напреднали капиталистичес-
ки страни е много убедителен, макар и не толкова правомерен.4  

б) Много по-последователен и издържан от научна гледна точка е анализът на Т. Клиф 
на субекта на собствеността в сравнение с анализа на Троцки. Докато Троцки обръща вни-
мание преди всичко на субективните причини, създаващи възможност бюрокрацията да се 
превърне в господстваща класа, Т. Клиф концентрира вниманието си преди всичко на обек-
тивните предпоставки довели до реалното и превръщане в собственик на средствата за 
производство. Най-важната е, че "социалистическата" революция побеждава в изостанала 
страна, а световната "социална" революция търпи поражение.5. Друг изключително еврис-
тичен момент е разбирането на Т. Клиф, че "възстановяването" на капиталистическия на-
чин на производство не е свързано с дисперсия на едрия централизиран държавно-монопо-
листичен капитал.6 За разлика от Троцки, който счита, че господството на бюрокрацията ще 
доведе до "разпарчетосване" на държавната собственост и именно в това е същността на 
"реставрацията" на капитализма, Т. Клиф верен на класическия марксизъм показва, че сама-
та държавна собственост е в основата на капиталистическите производствени отношения. 

в) Т. Клиф много детайлно показва, че след 1929 год. органите, които според него гаран-
тират "обществения" характер на държавната собственост – профсъюзите и болшевишката 
партия, се изпразват от своето "демократично" съдържание и се превръщат в бюрократични 
органи. Засилването и "завладяването" на властта от бюрокрацията, той свързва не толкова 
с нейната роля в разпределение на благата в относително слаборазвита страна, като Троцки 

                                                 
1 Пак там, стр. 55. 
2 Именно това води до противоречивост във възгледите му. 
3 Той не формулира това като цел в изследването си. Но реално именно това прави, макар и разх-

върляно в различни глави и параграфи. 
4 Имам предвид, че би трябвало да се сравнява степента на експлоатация в сходни периоди, а не когато 

едната държава е в ранен етап на утвърждаване на капитализма, а другата е в много по-късен етап. 
5 Виж 2 гл. и 3-та гл. 
6 Поставям "възстановяване" в кавички, тъй като всъщност няма "възстановяване", а преминаване 

от един в друг етап на развитие на капиталистическия начин на производство. 
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и което е негова съществена слабост, а с ролята на инженерно-техническите "работници" 
(инженерно-техническата интелигенция) в общественото разделение на труда. За него 
именно тази прослойка е ядрото около което "кристализира" бюрокрацията. Фактът, че "ра-
ботническата" държава изпуска контрола над тази прослойка довежда до доминацията на 
бюрокрацията и превръщането и в собственик на средствата за производство.1 Приемането 
на първия петгодишен план, с който се слага начало на нов етап в индустриализацията, спо-
ред него е превратен момент в заграбването на държавната собственост от бюрокрацията. 
"Именно тогава, пише той, бюрокрацията решава да осъществи историческата мисия на 
буржоазията във възможно най-кратък срок…В тези условия (ниска степен на производст-
вото – бел. моя) бюрокрацията, превърнала се в олицетворение на капитала, за който нат-
рупването представлява начало и край на всичко, е била длъжна да се избави от всякакви 
остатъци на работнически контрол, да подмени съзнателността в трудовия процес с прину-
да, да дезинтегрира работническата класа, да вкара целия обществено-политически живот в 
рамките на тоталитарната форма….Така индустриализацията и техническата революция в 
селското стопанство (колективизация) в изостанала страна в условията на враждебно обк-
ръжение превръща бюрокрацията от прослойка, намираща се под пряк и косвен натиск и 
контрол на пролетариата, в господстваща класа…"2  

в) В този цитат, като в огледало се отразяват най-важните плюсове и минуси на концеп-
цията на Т. Клиф. 

в.а.) Приемането на първия петгодишен план през 1929 год. безспорно е възлов момент в 
утвърждаването на капиталистическия начин на производство в Русия. От този момент за-
почва нов етап в развитието на капитализма. Но този етап не е "реставрация", на капита-
листическия начин на производство, а е качествено нова негова степен, предопределена от 
предходното развитие. Държавната собственост в предишните два етапа – на "военния ко-
мунизъм" (1917-1921) и НЕП (1921-1928) е не по-малко капиталистическа и не по-малко 
експлоататорска. Но през 1928-1929 год. тя, и като технологична степен на развитост, и като 
обемност, и като натрупан предприемачески опит, мотивираност, силови средства за при-
нуда на съвкупния капиталист, и т.н., вече създава нови възможности за развитие, и изисква 
нови форми на йерархизация и субординация на новия крупен собственик – болшевишката 
номенклатура, изисква нови форми на неговата предприемаческа активност. Сталин и него-
вата фракция побеждават в борбата за власт, защото новата предприемаческа класа – но-
менклатурата на болшевишката партия вече е подкрепяла техните реалистични планове за 
утвърждаване на капиталистическия начин на производство (в тяхното самосъзнание – 
строителство на социализъм в отделна страна), а не прекомерно хишническата и нереалис-
тична стратегия на Троцки (стратегия за "свръхиндустриализация"). 

в.б.) Впрочем самият Т. Клиф отбелязва, че през зимата на 1928-1929 год. съперничест-
вото между частния и държавния сектор достига критична точка и се очертават двата ос-
новни варианта на развитие: 1. Или засилване в условията на НЕП на дребното и средно 
аграрно и промишлено, основано на традиционната частна собственост производство, което 
постепенно изтласква държавното производство и ограничава болшевишката власт; 2. Или 
използването на насилие от болшевиките, за да се експроприира традиционната частна соб-
ственост и всички непосредствени производители да се превърнат в наемни работници. Тъй 
като той, както и всички троцкисти и неотроцкисти считат, че първият път – укрепване на 
традиционната частна собственост е "контрареволюция", то за него "колективизацията" на 
аграрния сектор (която се приема за неизбежна от всички болшевишки фракции) е нужната 
стратегия. Но не анализира двете тактики – реалистичната тактика на Сталин и нереалис-

                                                 
1 3-та гл., стр. 10. 
2 4-та гл., стр. 7, 8. 
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тичната, прекомерно брутална тактика на Троцки в постигането на тази цел.1 Детайлният му 
анализ на насилието, упражнено срещу селячеството в реализиране на сталиновата тактика, 
само по себе си е ценно. Но той изобщо не се спира на това, какви биха били мащабите на 
насилието, ако болшевишката номенклатура подкрепи тактиката на Троцки. Самата болше-
вишка номенклатура е знаела до какво води тактиката на Троцки, тъй като вече е преживяла 
и оживяла и "опарила" в подобна битка – времето на "военния комунизъм".2 Тя подкрепя 
Сталин, защото вярва, че може да спечели битка за заграбване на цялата собственост с не-
говата тактика на умерено насилие. А не вярва, че може да спечели битката с тактиката на 
Троцки на брутално насилие. Тоест болшевишката номенклатура се придържа към посло-
вицата "Не ти трябва на баир лозе" ("лозе" е "световната революция"). 

в.в.) "Бюрокрацията, превърнала се в олицетворение на капитала, за който натрупването 
представлява начало и край на всичко", според израза на Т. Клиф, не взема "предателското" 
решение през 1929 год. да се превърне в колективен капиталист, подмени съзнателността в 
трудовия процес с принуда и т.н. По простата причина, че тя и в предходните два периода е 
съвкупен капиталист прилагаш икономическа и физическа принуда към труд спряма непос-
редствения производител. Прз 1929 год. тя взема решение, че вече е достатъчно силна да 
експроприира намиращите се извън нейния контрол средства за производство, съвсем вярно 
считайки, че войната срещу селячеството и НЕП-маните ще бъде спечелена, че тя вече има 
необходимия предприемачески опит и умения за нов скок в индустриализацията. 

в.г.) Тук стои принципния въпрос, който Т. Клиф отбягва – възможно ли е по-принцип 
друг – "социалистически" вариант на социална трансформация в Съветска Русия, освен 
"сталинския". Защото троцкистите и самият той са противници на НЕП-овската "реставра-
цията" на капитализма. Защото троцкиската тактика на "свръхиндустриализация" предвиж-
да много по-голяма степен на натрупване, на свръхексплоатация и на много по-мащабно 
насилие спрямо селячеството и наемния труд. След като Т. Клифт от една страна признава, 
че конкретността на обстоятелствата – завземане на властта в слаборазвита страна и липса 
на близка перспектива за "социалистическа" революция в развитите страни, водят до подк-
репа от болшевиките на сталинската платформа, то как е възможен троцкиския "социали-
зъм"? Той изобщо не анализира този въпрос. Единственото, които прави, е да доказва, че 
преди "преврата" е имало остатъци от "работнически контрол" в предприятията чрез дей-
ността на профсъюзите и болшевишките комитети. Този момент, обаче ни най-малко не е 
доказателство нито за "социалистическия" характер на Октомврийската революция, нито за 
"строителството на социализма" в Съветска Русия. Защо? 

в.д.) Защото във всяка буржоазна революция има момент, когато радикални фракции на 
контраелита реално застрашават (като например дигерите в Английската буржоазна рево-
люция), или успяват да завземат властта (като якобинците във Френската буржоазна рево-
люция). Тези фракции прилагат крайни мерки – масово насилие и брутален грабеж на дохо-
дите на населението. Но населението и управляващата класа търпят техния терор, тъй като 
го приемат като необходим в борбата срещу чуждестранните агресори.3 Подобен е бил и 
периода на "военния комунизъм" в Съветска Русия. Не е случайно, че Троцки, с неговия 
подчертан афинитет към брутално насилие и грабеж в този период е втората фигура в бол-
шевишката партия след Ленин.4 Но винаги след изгонването на нашествениците както насе-
лението, така и самата господстваща класа възприема режима на терор като непоносим. И 

                                                 
1 Целта е заграбване на основното средство за производство – земята. Хишническите апетити са 

характерна черта на всеки едър капитал. 
2 Само бунтът в Кронщат е показателен, колко са се "опарили" болшевиките. 
3 Властта се завзема от такива фракции на вълната на патриотична еуфория при чуждестранна агресия. 
4 А за него и някои негови сподвижници равностоен на Ленин вожд. 
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винаги радикалната фракция се отстранява от властта. Имаме ли право буржоазни револю-
ции, по време на които радикална фракция временно упражнява властта да определяме като 
"антибуржоазни" "социалистически" революции? Според мен – не! Според Т. Клиф, обаче, 
Октомврийската революция е "социалистическа". За да е последователен, той би трябвало 
да определи и Френската революция като "социалистическа". Но не го прави. За съжаление 
в световната наука именно неговия подход е доминиращ. 
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Трета глава 

КОНЦЕПЦИИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ  
ЗА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА" ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

3.1. Значимост на проблема 

Отношението на международната социалдемокрация към всеобемащата държавна собст-
веност е фундаментално за тяхната идеология и политика. Как? 
В Съветска Русия, където за пръв път става пълно одържавяване на средствата за произ-

водство представители на социалдемокрацията са меншевиките. На пръв поглед тяхното 
отношение към Октомврийската революция е много странно. Те, които са правовер-
ни марксисти и много убедително от 1903 до Октомври 1917 год. доказват, че в Русия е не-
възможна победата на антибуржоазна революция, след като са свалени от власт от болше-
виките, след като са подложени на репресии и гонения, въпреки това приемат, че болшеви-
ките са направили "социалистическа" революция. И винаги са били склонни, ако болшеви-
ките им подадат ръка, да сключат съюз с тях, и да участват в коалиционно правителство. 
В България след 10 ноември 1989 год. възстановената Българска социалдемократическа 

партия, вместо категорично да отрече основната стратегическа идеологема "социалистичес-
ка революция, социализъм, обществена собственост" на комунистическата идеология, става 
един от основните идеологически пропагандатори и изиграва голяма роля за реактивира-
нето (разбира се, с обратен оценъчен знак) на лениновата теоретична парадигма. На 21 но-
ември 1999 год. на организирана от фондацията на Желю Желев, конференция "Преходът – 
10 години по-късно", в неформален разговор зададох следния въпрос на Петър Дертлиев – 
лидер на българската социалдемокрация, политическа фигура, която играеше изключител-
но голяма роля в българския политически живот през последните 10 години: "Защо след  
10 ноември вашата партия, вместо да отхвърли комунистическата идеологема за обществе-
ния характер на държавната собственост и съответно наличието на "социализъм" в Бълга-
рия, постъпи точно обратно – най-активно използваше точно тази идеологема в пропаганд-
ната си дейност. Това е в пълно противоречие с позицията на международната социалде-
мокрация преди Октомврийската революция в принципния ѝ спор с болшевизма за въз-
можността да победи антибуржоазна революция в слаборазвити страни?" 
Петър Дертлиев ми отговори: "Защото за нас държавната собственост е обществена 

собственост. Ние винаги сме искали одържавяване на средствата за производство. След 
като комунистите одържавиха собствеността в България и ние бяхме опозиция (тоест пър-
вото десетилетие след 9.09.1944 год. – бел. моя), някои от нашите другари с оглед да пече-
лим симпатизанти искаха да запишем в нашата програма раздържавяване на собствеността. 
Коста Лулчев (тогавашния лидер на БСДП – бел. моя) остро възрази и заплаши, че ще изле-
зе от партията, ако се включи такъв момент. След 10 ноември, когато въстановявахме 
БСДП, позитивното отношение към държавната собственост на нашите социалдемократи е 
толкова силно, че се наложи аз да употребя целия си авторитет, за да запишем в нашата 
програма, че сме за икономически плурализъм." Въпреки обаче, позициите си за икономи-
чески плурализъм БСДП се обявява против закона за реституцията. 
Присъствах на митинг, организиран от СДС – либерали, непосредствено след разцепва-

нето на СДС. Митингът беше твърде рехав. Беше обграден от тълпа агресивни привържени-
ци на "истинското" СДС. На митинга имаше фрази против реституцията, на които обгради-
лата го тълпа отговаряше с бесен рев. Проведох разговори с някои от тези привържениците 
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на "истинското" СДС. Оказа се, че те са хора, наследници на одържавена дребна собстве-
ност – дюкяни, малки работилници и т. н. Тяхната ярост, според мен, беше напълно основа-
телна. Задавах си въпроса – защо лидерите на въстановената БСДП не можаха да разберат 
нещо много просто – че е социално справедливо реституирането на одържавената собстве-
ност и предизвикваха ненавистта на активната част от "сините"? 
Постепенно разбрах, че липсата на социален усет и рефлекс се дължи на тяхната пре-

зумпция, че държавната собственост е "обществена" и че при наличието на политически 
плурализъм това е възможно най-справедливото обществено устройство. Именно това е 
основната причина и в Съветска Русия, и в "социалистическа" България, и в целия свят 
международната социалдемокрация да приема болшевишката идеологема "социалистическа 
революция, социализъм, обществена собственост", въпреки че това противоречи на нейна-
та основна теоретична теза за невъзможността на победата на "социалистическа" революция 
в слаборазвити страни. За социалдемокрацията, също както и за болшевизма одържавява-
нето на собствеността, нейната етатизация е акт на обобществяване, акт на нейното соци-
ализиране, акт на превръщането и в обществена собственост. В това отношение класиче-
ската социалдемокрация следва марксовия възглед за "пътищата на строителството на соци-
ализма" чрез одържавяване на средствата за производство. Водили са се немалко теоре-
тични дискусии по този въпрос – е ли одържавяването акт на социализация на собственост-
та? Теоретиците на класическата социалдемокрация са се опитвали да открият отговор на 
този въпрос. Те са търсили отговор как в общество, на което материално-техническата 
база е едрата индустрия и в което основната производствена единица е промишленото 
предприятие, е възможно: 1) обществото да присвоява принадения продукт; 2) общество-
то да се разпорежда с принадения продукт, така че да се осъществява непрекъснато разши-
ряване на производството – да действат постоянно стимули за иновационна активност на 
трудовите колективи. 

3.2. Какви са отговорите, които дава социалдемокрацията на въпроса  
за социализация на собствеността – възгледите на К. Кауцки? 

Традиционните два лесни отговора, които е давала социалдемокрацията, са следните:  
а) Социализацията на средствата за производство може да стане чрез одържавяване. Дър-
жавата присвоява принадения продукт и тя е субект на иновационна активност; б) Социали-
зацията на средствата за производство може да стане чрез тяхното превръщане в собстве-
ност на трудовите колективи, които работят с тях. Трудовите колективи присвояват прина-
дения продукт и вземат стратегическите решения за неговото използване. При желание фра-
зи, потвърждаващи тези два лесни отговора на въпроса за пътищата на социализацията, мо-
гат да се намерят в произведенията на Маркс и Енгелс. Но още К. Кауцки, техният най-талан-
тлив ученик и последовател, показва, че тези два отговора не са убедителни. Той обстойно ана-
лизира кооперативната форма на собственост и доказва, че в условията на едра промишленост 
тя не може да бъде основен път за социализация на средствата за производство.1 Оттогава и до-
сега, въпреки че винаги е стояла в сферата на вниманието на социалдемокрацията, кооператив-
ната форма на собственост никога не е влизала в социалдемократическите програми като ос-
новно средство за социализация. Не така стои въпросът с етатизацията като възможен път 
за социализация на средствата за производство. В книгата си "В защита на марксизма" К. Кауц-
ки под социализиране разбира именно одържавяването на едрите промишлени предприятия.2 
Две десетилетия по-късно възгледите му търпят съществена еволюция. 

                                                 
1 Кауцки, К. "Кооперациите и работническото движение", Варна, Изд. "Г. Бакалов", 1901 г. 
2 Кауцки, К. "В защита на марксизма", Шумен, Изд. "П. Байнова", 1903 г., стр. 98.  
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Преди да ги разгледам, искам да отбележа, че етатизацията на средствата за производст-
во се налага като класическо средство за "социализация", прилагано от много завоювали 
политическата власт социалдемократически партии – като се почне от лейбъристката пар-
тия във Великобритания, социалистическата партия във Франция и се стигне до ПАСОК в 
Гърция и мн. др. Подчертавам, че етатизацията се приема като основно средство за социа-
лизация не само от комунистическите, но и от социалдемократическите партии. Макар по 
различен начин и с различна цел. 
Каква е еволюцията във възгледите на К. Кауцки за пътищата на социализация на средс-

твата за производство? Докато в началото на ХХ век под социализация Кауцки разби-
ра просто одържавяване на едрите промишлени предприятия, то двадесет години по-късно 
той вижда социализацията като много по-сложен процес. 
Най-напред – какво е неговото принципно отношение към действията, които трябва да 

предприеме социалдемокрацията, след като завоюва политическата власт. "Дето и когато 
пролетариатът завземе политическата власт – пише Кауцки – ние, марксистите, имаме пре-
ди всичко за задача да установим при каква "естествена фаза на общественото развитие" 
става туй завладяване на политическата власт и към това да приспособим начина на използ-
ване на победата. Наша длъжност е да предупредим обществото да не си служи с прибърза-
ни средства, ако последните, колкото и да са желателни за пролетариата, при дадените ус-
ловия ще доведат до несполука, а заедно с това и до реакция."1 И К. Кауцки разглежда при раз-
лична степен на обобщественост на производството каква трябва да бъде политиката на социал-
демокрацията спрямо класата на капиталистите, така че техните интереси да не бъдат грубо за-
сегнати и да се запази гражданският мир при прехода към социализма. На тези негови идеи ня-
ма да се спирам, тъй като в случая ме занимава друг въпрос – еволюцията във възгледите на 
Кауцки за етатизацията като път и средство за социализация на средствата за производство. 

Първото, което трябва да се отбележи, е, че К. Кауцки решително отхвърля възгледа за 
непосредствено организаторската функция на държавата в промишлените предприятия – 
възглед, който по това време е широко разпространен в левите движения на западните стра-
ни и който практически се реализира в Съветска Русия от болшевишката партия. "На евро-
пейския материк хората – пише той – от абсолютизма и от полицейската държава насам 
дотолкова са свикнали да чакат от върховната власт помощ против всяка неволя, да държат 
правителството отговорно за всяко зло, щото в идеята за бюрократичното етатизиране на 
цялото производство за мнозина нямаше нищо страшно."2 И продължава: "Също онези от 
нас, които бяха против тази идея, не намираха за нужно да се борят решително против нея... 
Това, което ние трябва да искаме, е социализирането на производствените средства, а това 
за най-важните от тях означава обръщането им в държавна собственост, не обаче и ръково-
денето на предприятията от държавната бюрокрация. Работниците трябва да се опълчат 
срещу това, защото социализмът трябва да бъде за тях освобождение, а не заробване."3 

Вторият интересен момент в неговите възгледи, който трябва да бъде отбелязан, е фик-
сирането на противоречието между работническата класа като консуматор на промишлени 
стоки и капиталистическата класа като техен производител, а също и ролята на държавата 
за синхронизирането на тези интереси. Фиксирането на противоречието между съвкупния 
капиталист и съвкупния работник само по себе си не е нещо ново за марксизма, но в кон-
текста на ролята на държавата е нов момент. Оттук идва възгледът за една принципно нова 
организация на интересите на различните участници в производствения процес, при която 

                                                 
1 Кауцки, К. "Пролетарската революция и нейната програма", С, кооп. "Съгласие", 1923 г., стр. 80. 
2 Кауцки, К. Цит. произв., стр. 180,181. 
3 Пак там. 
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всъщност се социализират и се поставят под контрола на цялото общество разпределението 
и използването на новосъздадената стойност. 
Според Кауцки за разлика от докапиталистическите общества, в които работник и про-

изводител са били едно лице, което на пазара е било, от една страна, производител, а от 
друга – консуматор, при капиталистическия начин на производство работникът технически 
си остава производител на продукти, но икономически вече не е такъв. При капиталисти-
ческия начин на производство не работникът, а капиталистът е стопанин на предприятието 
и на средствата за производство, не работникът, а капиталистът направлява производството, 
определя вида и числото на продуктите, изкарва ги на пазара и се интересува от тяхната 
цена. На пазара става сблъсък вече между две класи. Класата на съвкупния капиталист може 
да печели според Кауцки, дори и тогава, когато цените на стоките във всички клонове на 
производството без разлика на град и село се повишават било чрез покровителствени мита, 
чрез синдикиране (тоест чрез монополизация) и пр., тъй като срещу нея като консуматор 
стои класата, върху която всеки производител може да стовари тежестите си (има се пред-
вид, че отделният капиталист, доколкото на пазара също е и консуматор, страда от поскъп-
ването – бел. моя) – класата на наемния работник. Според него наемният работник е един- 
ственият, който страда от изкуственото поскъпване на стоките, от покровителствените ми-
та, от обезценяването на валутата и пр. Неговият интерес – подчертава Кауцки – колкото и 
странно да звучи това, е не производителският, а консуматорският интерес. Той – работни-
кът, има най-голям интерес от свободата на търговията и от стабилизирането на валутата. 
Така последният става сега отявлен представител на консуматорския интерес в противопо-
ложност на сплотените експлоататори като изключителни представители на производителс-
кия интерес.1 Разрешаването на противоречието между работническата класа и класата на 
съвкупния капиталист може да стане чрез завоюване на политическата власт от работничес-
ката класа (по мирен, демократичен път) и използването на държавната власт за синхрони-
зиране на противоречията между консуматорския и производителския интерес. "Главната 
задача на пролетарската икономическа революция е приспособяването на заварените от нея 
производствени съобщителни форми (Кауцки има предвид производствените отношения – 
бел. моя) към нуждите на работничеството по един начин, който да задоволи и производи-
тели, и консуматори."2 Но как? 
Това е третият момент във възгледите на Кауцки, на който ще се спрем. 
Кауцки многократно прави уговорки, че проблемът е много сложен, че както е безкрай-

но многообразен модерният обществен живот, така разнообразни ще бъдат изходните точки 
и форми на социализация и че тя трябва да е резултат не на дейността на държавна-
та бюрокрация, а на самодейността на различните обществени слоеве, преди всичко на ра-
ботническите маси.3 И все пак, въпреки всичките уговорки основният път за социализация 
на средствата за производство според него е тяхната етатизация. 
Как според него е възможно едрите промишлени предприятия да са държавна собстве-

ност и в същото време обществото, а не държавната бюрокрация, да държи контрола над 
тях? Кой все пак ще се разпорежда с новосъздадената стойност и ще е непосредствен орга-
низатор на производствения процес? И какви ще бъдат стимулите, принудата към труд на 
тези социални групи, които се занимават с този вид организаторска дейност? 
Прави чест на Кауцки, че поставя тези въпроси, въпреки че не им дава удовлетворителен 

отговор. Маркс и Енгелс не поставят тези въпроси. За тях промишленото предприятие е 
цялостно образование и те се задоволяват да констатират, че в условията на непосредст-

                                                 
1 Пак там, стр. 125-129. 
2 Пак там, стр. 153. 
3 Пак там, стр. 197. 
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вен продуктообмен отделната производствена единица ще има не по-малки, а дори по-голе-
ми стимули за иновационна активност в сравнение с опосредствания от парично-стоковите 
отношения продуктообмен.1 Но проблемите всъщност започват от тук. И Кауцки поставя 
тези проблеми. 
Две са обстоятелствата, които според него позволяват социализацията да става чрез 

одържавяване и в същото време обществото, а не държавната бюрокрация да е собстве-
ник на средствата за производство. 
Първото е, че с развитието на капиталистическия начин на производство все по-голяма 

част от организаторските функции, които в предишните фази са се извършвали от капита-
листа, сега се прехвърлят върху наемни чиновници. "Колкото по-голямо става предприятие-
то – пише Кауцки, – толкоз по-много от своите управителски функции капиталистът е при-
нуден да прехвърля върху платени служещи, додето най-подире всичките му функции могат 
да бъдат по този начин иззети от него. Стигне ли производството до този стадий, тогава и външ-
но се стига до разделението между притежанието и управлението, което при формата на акцио-
нерно дружество става очевидно за всички. Тук се премахва и последната сянка от мисълта, че 
личността на капиталиста е необходима за правилния вървеж на предприятието."2 
Второто обстоятелство, което според Кауцки е благоприятна предпоставка за социализиране 

на средствата за производство, е монополизацията на цели клонове от промишлеността. 
Как завзелият властта пролетариат може да използва тези обстоятелства, за да постави 

под контрола на обществото едрото машинно производство? 
Един от вариантите, макар и съмнителен според Кауцки, е да се прехвърли върху държа-

вата притежанието на акциите и да се тури под нейно разпореждане ръководството на син-
дикираните (монополизираните) предприятия.  
Че това изобщо не е вариант за вече индустриализираните страни сега, от дистанцията 

на времето, е лесно да се констатира. И то не само поради това, че чрез одържавяването се 
стига до държавен капитализъм (а не до посткапитализъм), но и защото при такъв вари-
ант на социално развитие на практика се блокира именно това разделение на труда в съв-
купния капиталист, за което споменава Кауцки – разделение, свързано с раздвояването на 
капитала на капитал-собственост и капитал-функция. Ако акционерният капитал стане дър-
жавна собственост, той всъщност изчезва като акционерен капитал. Акционерният капитал 
съществува под формата на ценни книжа, които са обект на покупко-продажба между част-
ни лица. Експроприирането от държавата на акционерния капитал означава неговото унищожа-
ване, а с това и невъзможността чрез борсата за ценни книжа да се влияе на динамиката на капи-
тала и на насочването на обществената производителна сила на труда към тези участъци на сто-
панската система, в които в дадения момент тя може да бъде приложена най-ефективно. 
Другият вариант, към който клонят симпатиите на Кауцки и който той разглежда в своя-

та книга, е предложен от Отто Бауер в книгата му "Пътят към социализма". 
Според Отто Бауер социализацията на отделните индустриални клонове ще се извърши 

по следния начин: 
В условията на капиталистическия начин на производство висшето ръководство, соци-

алният субект, който взема стратегическите управленски решения за развитието на вече 
твърде уедрените чрез монополизацията едри промишлени предприятия, за разпределение-
то и използването на новосъздадената стойност, е управителният съвет, избиран от акцио-
нерите. Социализацията на дадения клон ще се извърши, като този управителен съвет се 
избира не от акционерите, а от представители на "онези обществени кръгове, чиито нуж-
ди социализираният индустриален клон ще има да задоволява занапред". Това са: 1) работ-

                                                 
1 Този въпрос ще разгледам по-подробно по-нататък. 
2 Пак там, стр. 144. 
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ниците, чиновниците и служещите, които работят в този клон; 2) консуматорите, които се 
нуждаят от произведенията на този клон; 3) държавата като представителка на целия народ. 
Управителният съвет трябва да се състои от три еднакви третини представители на тези 
различни икономически и социални интереси. Последната третина – представителите на 
държавата, трябва да се състои от две части – едната част се определя от държавния секретар на 
финансите, за да бъдат застъпени интересите на държавното съкровище, а другата част се изби-
ра от народното събрание, за да бъдат застъпени и общите народостопански интереси. 
Интересите на първите две части на управителния съвет са противоположни, тъй като 

представителите на работещите в дадения клон ще се стремят към по-високи заплати и по-
високи цени на своята продукция, докато представителите на консуматорите ще искат об-
ратното. Представителите на държавата трябва да бъдат посредници и арбитри между двата 
противоположни интереса. 
Управителният съвет ще има върховната власт над дадения индустриален клон. Той ще 

назначава ръководителите – чиновници, ще определя цените, сключването на колективните 
трудови договори със синдикатите, ще разполага с чистата печалба и ще взема решения за 
инвестиционната политика.1 
И така: противоречието между консуматорския и производителския интерес се разреша-

ва чрез посредническата роля на държа вата. Функциите на непосредствен организатор 
на производствения процес се изпълняват от наемни чиновници, а върховната власт се упраж-
нява от управителен съвет, съставен от представители на консуматорите и производителите. 
Пътят, който предлага Отто Бауер и който възприема К. Кауцки, е подобрен вариант на 

държавен капитализъм. Трудно може да се открие съществена разлика между този път за 
социализация и пътя, който предлага Ленин – целият стопански организъм е една гигантска 
фабрика, в която центърът синхронизира интересите на различните икономически звена и 
насочва инвестициите. 
Съветската власт прави точно това, което предлага социалдемокрацията, макар и не в та-

зи форма. Управленските решения за цените, за инвестициите се вземат на съвещания на 
висшата партийна и държавна номенклатура, на които участват представители на предприя-
тията-производители и на предприятията-консуматори. На съвещанията те защищават свои-
те противоположни интереси. За разлика от варианта на социалдемокрацията те не са имали 
право на глас, но това не променя същността на нещата. Дали ще наречеш държавния орган 
арбитър на противоположните интереси, както е при социалдемократическия вариант, или 
той ще е върховен собственик, както е при болшевишкия вариант, това не променя факта, 
че от него зависи какво решение ще се вземе. 
От гледна точка на икономическата организация няма съществени различия между ко-

мунистическите и социалдемократическите възгледи за социализация на производството. 
Различия съществуват в отношението на комунистическите и социалдемократически-
те партии към политическия плурализъм. Твърдото отстояване на политическия плурали-
зъм от социалдемократическите партии и обратно – неговото формално признание, а на 
практика ликвидиране от страна на комунистическите партии, ражда някои различия 
в протичането на икономическите процеси. Подчертавам – разликите в начина на синхрони-
зиране на интересите на производители и консуматори в комунистическия и социалдемок-
ратическия вариант идват от тяхното различно отношение към политическия плурализъм, а 
не от възгледите им за създаване на един или друг тип производствена организация. 
Защо политическият плурализъм, застъпван от социалдемокрацията, променя начина на 

синхронизиране на противоположните интереси? Защото срещу държавата-производител 
застава консуматор на потребителски стоки, който може да избира между различни партии, 

                                                 
1 Пак там, стр. 214, 215. 
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които да защитават неговите интереси. Конкуренцията между различните партии за гласо-
вете на избирателите ги принуждава в известна степен да се съобразяват с консуматорските 
им интереси. Но това съобразяване, разбира се, е относително. Управляващите социалде-
мократически партии независимо от желанието си да се съобразяват с потребителските ин-
тереси на своя електорат много често водят протекционистична политика. Те защитават 
чрез високи мита интересите на одържавените предприятия, на етатизираната собственост, 
ощетявайки по този начин консуматорския интерес на своите избиратели. 
Но да си зададем въпроса – защо във възгледите на комунистическите и на социалде-

мократическите лидери за икономическата организация на производствената единица и за 
стопанския живот на обществото няма съществени разлики? 

3.3. Защо болшевики и социалдемократи дават еднотипен отговор  
за пътищата на "социализация" на собствеността? 

Причината е в това, че и двата клона на социалистическото движение се опитват да зао-
биколят, избегнат и игнорират въпроса за властническите отношения в производствената 
единица. Маркс и Енгелс изобщо не поставят този въпрос. И това е естествено, тъй като 
тяхното теоретично внимание е било насочено към анализа и критиката на съвременното им 
капиталистическо общество. Но за болшевиките и за германските социалдемократи нещата 
са съвсем различни. Пред тях е стоял непосредствено въпросът за завоюване на политичес-
ката власт и създаване на ново "социалистическо" общество. Те не са могли да отбягнат 
въпроса, от една страна, за организацията на производствения процес в макромащаба на 
икономическата система (икономическите отношения: производствена единица – админис-
тративен център) и, от друга страна, за отношенията в отделната производствена единица на 
двата основни субекта на производствения процес – непосредствения производител и орга-
низатора на производството. 
Болшевики и социалдемократи дават еднотипни отговори на тези два въпроса. На пър-

вия отговорът е – отделното предприятие не е самостоятелен икономически субект. Страте-
гическите управленски решения и иновационната активност са прерогативи на центъра – 
при социалдемократическия вариант това е управителният съвет на съответния индустриа-
лен клон, а при болшевишкия – висшата партийна номенклатура. На втория въпрос отгово-
рът е – между двата субекта на производствения процес не съществуват властнически от-
ношения. Работникът в цеха и директорът на предприятието са наемни работници на дър-
жавата, следователно те не заемат различно място в организацията на производствения 
процес и не влизат в икономически отношения помежду си. 
Според Ленин социализацията на собствеността е процес, при който чрез експроприа-

ция на капиталистите става "...превръщането на всички граждани в работници и служещи на 
един крупен "синдикат", а именно: на цялата държава, и пълното подчинение на цялата ра-
бота на тоя синдикат на действително демократичната държава, държавата на Съветите на 
работническите и войнишките депутати."1 
Според Кауцки "В социализираните предприятия не господства вече самовластието на 

стопанина. Както всяка организация тъй и те трябва да имат един ръководител начело. Но 
той не е независим от работничеството, а е пълномощник на последното, отчасти и на дър-
жавата, в която господства сега цялото работничество и която става тъждествена с цялото 
общество, с "консуматорите".2 

                                                 
1 Ленин, В. И. "Държавата и революцията", Избрани произведения, т. 7, Изд. на БКП, С, 1948 г., стр. 215. 
2 Цит. пр., стр. 160, 161. 
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Вижда се, че и болшевики, и социалдемократи дават един и същ отговор – между двата 
основни субекта на производството в едрото промишлено предприятие няма властнически 
отношения. И за да могат да дадат този отговор, те превръщат организатора на производст-
вения процес в наемен работник. На кого? Не остава на кого другиго освен на държавата 
(тъй като няма частни собственици, от които евентуално да се наема организаторът на про-
изводствения процес). И съответно преместват, повдигат равнището на вземане на управ-
ленски решения и на иновационна активност от предприятието към държавата (при соци-
алдемократическия вариант – към управителния съвет на съответния индустриален клон). 
Защо болшевики и социалдемократи дават еднотипен отговор за начина на организация 

на производствения процес и на отношенията на двамата основни негови участници? 
Много просто! 
В рамките на възприетата от тях социалистическа идеология е невъзможно по принцип 

да се даде друг, различен от горния отговор. 
След като няма частна собственост и всички са равни по отношение на средствата за 

производство – а това е същността на социалистическата идеология, – то в отделното пред-
приятие изчезва властническият ресурс. Капиталистът притежава средствата за производ-
ство и присвоява волята на работника, тъй като работникът е лишен от средства за произ-
водство и принуден да продава работната си сила. Но при "социализма" работникът – не-
посредственият производител, не е лишен от средства за производство. Той не притежа-
ва лично средства за производство, както е при простото възпроизводство, при дребната 
частна собственост; той не притежава средствата за производство и кооперативно, тъй като 
кооперативната собственост заема ограничен сектор от икономиката. Непосредствени-
ят производител притежава средствата за производство чрез държавата – това е единстве-
ният отговор, който може да се даде, след като сме приели, че едрата промишленост е мате-
риалната основа на социализма и че установяването на социализма е свързано с унищожа-
ването на частната собственост. 
Но функционирането на едрото промишлено предприятие изисква синхронизиране на 

различните дейности. Изисква следователно непосредственият производител да изпълнява 
нарежданията на стопанското ръководство на предприятията. Това обаче според болшевики 
и социалдемократи не са властнически, класови отношения, тъй като и непосредственият 
производител, и стопанското ръководство на предприятията еднакво са наемни работници 
на държавата, която от своя страна е тяхна – на работниците, държава. 
Вижда се как логиката на възприетата идеология премества въпроса за властническите 

отношения в отделното предприятие от сферата на икономиката в сферата на политиката. 
Всичките взаимно свързани тези за общонародната собственост, за липсата на експлоата-
ция и на антагонистични класови интереси се извеждат от постулата, че държавната власт 
при държавния капитализъм е власт на работническата класа, власт на целия народ. Тя, 
държавната власт, присвоява принадения продукт. Но това не е експлоатация, тъй като тя 
използва принадения продукт в полза на народа. Това обаче, в най-точния смисъл на дума-
та, е голословен постулат, тъй като не се търсят никакви доказателства за неговата истин-
ност. Държавната власт се разглежда като политическа институция с доброжелателна на- 
гласа към работническата класа, възглед на практика тъждествен с възгледа за "царя – ба-
щица", който през цялото време мисли само за доброто на своя народ. Държавната власт е 
деперсонифицирана. Не се виждат икономическите функции на държавните органи и со-
циалногруповите интереси, които те изразяват. 
Болшевишкото прилагане на "социалистическата" теория – етатизирането на собстве-

ността в слаборазвитите страни, води до установяване на неразвит държавен капитализъм. 
Капитализъм, при който по принцип политиката, както и при ранните фази на класическия 
капитализъм, се използва за превръщане на бившия дребен собственик в наемен работник и 
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приучаване на експроприираната народна маса към непривичната за нея фабрична дисцип-
лина. При болшевишкия вариант политическите структури действат не за да защитават не-
посредствения производител, а да го принудят да изпълнява новата си социална роля. При 
социалдемократическия вариант нещата са различни. Тъй като при него: 1) изходното рав-
нище на икономиката е друго – едрата промишленост е доминираща в народното стопанст-
во и задачите на първоначалното натрупване на капитала са вече решени; 2) политическа-
та система е плуралистична, то непосредственият производител има реалните възможности 
чрез политиката да влияе на разпределението и използването на новосъздадената стойност. 
И така и става! В Западна Европа в много страни, като се почне още от 1918 г., когато за 

пръв път в Германия чрез избори социалдемокрацията завоюва политическата власт, та и 
досега, работническата класа гласува за социалдемократите, които спечелили властта, най-
често започват да реализират начертаната още преди десетилетия програма – одържавява-
не определени клонове от народното стопанство и създаване система за социална осигуре-
ност и защита на социалнослабите слоеве. Безспорно чрез тази политика се социализират 
средствата за производство, по-точно новосъздадената стойност се преразпределя в полза 
на широките народни маси. 
Но тук трябва да бъдат отбелязани няколко неща. 
1) Общественият строй, в рамките, на който протича социализацията, е държавен капи-

тализъм, а не социализъм. И не защото във всички държави, в които социалдемокрацията 
е била или е на власт, продължава да съществува частният бизнес. А защото, дори да е ета-
тизирана цялата собственост, това не може да изведе обществото извън границите на капи-
талистическия начин на производство. Срещу съвкупния наемен работник застава съвкуп-
ният капиталист в лицето на държавата, на държавната бюрокрация. Стопанското ръковод- 
ство на предприятията не е наемен работник на държавата, а е представител, най-нисък 
етаж на съвкупния собственик на националния капитал. 

2) Работниците предпочитат да работят в държавни предприятия, защото в тях: а) по-
лесно прокарват своите искания, по-лесно защитават своите интереси; б) в държавните 
предприятия действително има известна деперсонификация на властническите отноше-
ния между стопанското ръководство на предприятията и работниците. Властническите ре-
сурси, с които разполага ръководителят, за да изисква дисциплина от работника в едно 
държавно предприятие, са по-малки, отколкото в частно предприятие. 

3) Неминуемо с течение на времето глобално, в макромащаба на стопанската система 
намалява ефективността на производството. Това води до промяна на общественото мне-
ние, и както става през осемдесетте години в много страни от Западна Европа – до идване на 
власт на консервативни партии, които започват да провеждат постепенна приватизация. 
По-успешна се оказва другата стратегия за социализация на средствата за производство, 

която провеждат управляващите социалдемократически партии от скандинавските страни. 
Те не етатизират собствеността, тъй като смятат, и то с пълно право, че това не може да 
бъде магистралният път за социализация на собствеността. Притежавайки властта, социал-
демократическите партии преразпределят новосъздадената стойност в полза на наемния 
работник чрез фискалната си политика. 
Те въвеждат данъчна система, която: а) осигурява достатъчно средства за силни социал-

ни програми; б) не е в ущърб на предприемаческия интерес; в) стимулира частния бизнес да 
прави капиталовложения за развитието на личностния фактор на производителните сили. 
Но и двете стратегии за социализация на средствата за производство – а) чрез етатиза-

ция, и б) чрез определена фискална политика, ставаха и стават в рамките на капиталисти-
ческия начин на производство. Социалната практика показва, че едрата промишленост на 
стадия на механизация на производството не е материална основа за самоотричане на капи-
талистическия начин на производство, както са считали Маркс и Енгелс. 
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Разбира се, чрез участието си в политиката наемните работници могат да влияят върху 
използването и преразпределението на новосъздадената стойност. Безспорно е, че обобщес-
твяването на производството е свързано и с процеси на социализация на средствата 
за производство. Но видът и мащабите на тази социализация съвсем не са толкова големи, 
че да доведат до промени в типа на социалната връзка, до промени в характера на общест-
вената система. 
Всъщност оказа се, че в развитието на капиталистическия начин на производство проти-

чат два процеса на социализация на средствата за производство. 
Първият, който току-що разгледах – участие на широките народни маси чрез политика-

та в преразпределението и използването на новосъздадената стойност. В този процес на 
социализация международната социалдемокрация има безспорно заслуги и успехи. 
Вторият процес на социализация на средствата за производство има чисто икономически 

характер. Той е свързан с развитието на акционерния капитал. Този въпрос – за ролята на 
развитието на акционерния капитал за социализирането на собствеността, ще разгледам в 
края на главата. 
Основните недостатъци при анализа на държавната собственост на разгледаните кон-

цепции са три: 1) механично екстраполиране на всеобемността на държавната собственост 
във всеобемност на нейния субект; 2) разглеждането на експлоатацията като случаен мо-
мент, резултат на лична неморалност на властващата комунистическа фракция, а не като 
органична черта на начина на производство; 3) липса на анализ на характера на отношенията 
между собственика на средствата за производство и непосредствения производител. 

3.4. Възгледите на Атанас Москов  
за "социалистическата" държавна собственост 

Българската социалдемокрация, също както западноевропейската, възприема държавна-
та собственост в "социалистическите" страни като "обществена"1. Това вече отбелязах в 
началото на анализа. Но все пак гоненията и репресиите, на които са подложени в годините на 
комунистическия режим социалдемократите, води до съмнения в правилността на лениновата 
теоретична парадигма "социалистическа революция, социализъм, обществена собственост". 
Според мен, от лидерите на българската социалдемокрация най-далече в отричането на 

основни ленинови постулата и на "обществения" характер на държавната собственост стига 
Атанас Москов. За това спомагат три обстоятелства от неговия живот. Първото е доброто 
познаване на марксизма. Второто е дългата работа в чужбина за международната социалде-
мокрация. Третото е големите и продължителни страдания в резултат на репресиите.2 
В писаните по времето на "социализма" "нелегални" текстове, той определя обществе-

ния строй в България като "държавен капитализъм".3 Той много добре показва, че това об-
щество е експлоататорско. Показва някои от формите на експлоатация.4 Показва, че "со-
циалистическата" държавна собственост няма обществен а групов характер. Собственик на 
средствата за производство при "социализма", според него, е " държавата със своята пар-
тийна бюрокрация".5 Тезите му са ясни и категорични – той счита, че"…при така одържаве-

                                                 
1 Но с уговорката, че ще бъде наистина "обществена", ако на власт сме ние – истинските социа-

листи, а не "лошите" комунисти. 
2 Относно репресиите и неговите страдания виж: Москов, А., Роб се завръща, изд."SPS-Принт"; 

Спомени, Възходи и падини, I том, Фондация "Янко Сакъзов", С., 1997 г. 
3 Москов, А., Паралели, изд."SPS-Принт", С., стр. 61, 63, 181 и др. 
4 Цит. произв., стр. 55-62. 
5 Пак там, стр. 73. 
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ните средства за производство не са променени производствените отношения, съществува-
щи при капитализма; че размерът на принадената стойност се определя едностранно и про-
изволно от държавата-работодател, без трудещите се наемници да могат да изразят свобод-
но и организирано своите претенции и възражения; че са запазени четирите стълба на капи-
талистическака система – пари, стока, пазар, печалба и че действат всички икономически и 
социални законе, които се определят от тази действителност."1 
Тези текстове са "нелегални". Другояче не е и могло да бъде. За съжаление други сери-

озни текстове на социалдемократични лидери в периода на съветския държавен капитали-
зъм в България няма. Тези текстове правят чест на Ат. Москов. Въпреки, че той е познавал 
работите на други известни социалисти – дисиденти, например М. Джилас, неговото теоре-
тизиране има самобитен характер. 
За съжаление, обаче, неговата теоретична работа страда от типичните за социалдемокра-

цията слабости. Допълнителен момент на противоречивост, и утопичност в текстовете му се 
внасят от ниската степен на развитие на капитализма в България и съответно влиянието на 
дребнособственическите нагласи в социалистическото движение. Още повече, че самият 
Ат.Москов е с дребнобуржоазен произход и това се отразява на неговия манталитет и възг-
леди. Какви са слабостите в неговите текстове? 
а) Той счита, че победата на Октомврийската, Деветосептемврийската и т.н. революции 

са резултат на лошо стечение на обстоятелствата.2 Не може да разбере сложната диалектика 
на необходимост и случайност в утвърждаването на съветския държавен капитализъм. Не 
може да разбере позитивния характер на социалните трансформации, извършени от Българ-
ската комунистическа партия. Не може да разбере историческия континуитет на българския 
политически живот и закономерността в утвърждаването на авторитарен политически ре-
жим в България; 
б) Двойнствено и противоречиво е отношението му към национализацията на средствата 

за производство и доминацията на "социалистическата" държавна собственост. От една 
страна, той е против тази форма на национализация, защото е извършена по насилствен път 
от комунистите. От друга страна, установената доминация на държавна собственост не е 
"лоша" сама по себе си. Проблемът за него е, че тази собственост се управлява от комунис-
тите, а не от социалдемократите. Ако социалдемократите дойдат на власт, то те ще управ-
ляват държавната собственост действително по "социалистически" и ще премахнат нейния 
експлоататорски характер. 
в) Въпреки че знае и отбелязва ролята на развитието на производителните сили като 

предпоставка за самоотричането на капиталистическия начин на производство, Ат.Москов 
страда от силен утопизъм и хипертрофира на ролята на субективния фактор в историчес-
кия процес. Капитализма (включително и съветския и българския държавен капитализъм), 
според него е нещо много лошо. Капиталистите и комунистите, защото не са "просветени" 
като социалдемократите водят антихуманна политика, така че "…трудът е отделен от собс-
твеността, а производителят, вместо да работи със собственост, на която индивидуално или 
колективно, на равни начала с всички, да е притежател, той обогатява друг собственик, ум-
ножава доходите и увеличава собствеността на тези, които експлоатират труда му."3 

                                                 
1 Пак там, стр. 184, 185. 
2 "Импровизиран бунт, пише той, в Петроград, един от многото спонтанни акции, които демокра-

тичната руска република, установена от Февруарската революция, допуска и несъгласуваното с обсто-
ятелствата поведение на министър-председателя Александър Керенски позволяват на болшевишкото 
малцинство да окупира Зимния дворец, резиденцията на министър-председателя и да обяви за свалено 
правителството, оглавявано от социалреволюционерите (есерите).", стр. 108. 

3 Цит. произв., стр. 96. 
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г) В горния пасаж ясно личи утопичността на Ат. Москов и пълното неразбиране на 
същността на капиталистическата собственост. Излиза, че утвържваването на капиталисти-
ческата собственост не е историческа необходимост, а е резултат на дейността на "лоши" 
хора, които лишени от идеали, експлоатират труда на другите. Ако на власт са "хуманисти-
те" – социалдемократи, нито експлоатация, нито отчуждение, нито какви и да е други "ло-
шотии" няма да има при полагането на производителен труд. Защото те няма да позволят да 
има друга собственост освен индивидуална или колективна. За него експлоатацията е нещо 
много лошо и като че ли напълно чуждо на гигантския скок в развитието на човешките про-
изводителни сили. Постиженията на капиталистическия начин на производство, за него ка-
то че ли са "паднали от небето", а не са резултат на именно тази "омразна" експлоатация. 
д) Идеалът на Ат. Москов е "средновековния капитализъм". Този капитализъм е де-

мократичен и хуманистичен. Негов социален "субстрат" е "трудовата" буржоазия, "трудо-
вите" производители. Негова икономическа основа е индивидуалната и колективната 
собственост. Но за зла беда появилият се промишлен капитализъм "омаломощава свобод-
ните трудови производители" и унищожава "хармонията на корпоративната демокрация".1 
Възниква едно много лошо, брутално капиталистическо общество. Хуманизма и хармония-
та на "средновековния капитализъм" се сменят с ужасна експлоатация, отчуждение, войни, 
кръвопролития и т.н. Той очевидно счита, че е било възможно от хипотетичния хуманис-
тичен "средновековен капитализъм" (хипотетичен, защото такъв изобщо никога не е имало) 
директно се скочи към не по малко хипотетичен "хуманистичен" капитализъм при който 
буржоазията е "трудова" и не експлоатира никого, а правителства на социалдемократите 
гарантират демокрацията и хуманизма. И те ще успеят този "хуманен" капитализъм да го 
"превърнат" в "истински социализъм". 
е) Каква е разликата между "хуманния" капитализъм и "истинския социализъм", не е яс-

но.2 И при двата типа обществено устройство, според Ат. Москов, няма експлоатация и не-
посредствените производители имат контрол върху своя труд и неговите резултати. Най-
вероятно той вижда разликата в "съзнателността" на обикновените хора. Докато социалде-
мократите все още не са успели да "просветят" всички хора в идеалите на "хуманизма", и те 
все още гласуват за други – не социалдемократически партии, то е възможно социалдемок-
ратите периодично да губят властта и да става връщане от "хуманния" капитализъм към 
лошия, експлоататорски капитализъм. Но постепенно всички хора ще се просветят, ще гла-
суват винаги за социалдемократите и прегърнали техните ценностти никой няма да иска да 
експлоатира други хора, ще изчезне отчуждението от труда и хората ще участват в произ-
водството мотивирани не от икономическа необходимост, а от своята "съзнателност". Те 
тогава "хуманният" капитализъм става "истински социализъм"! Основата му е пак държав-
ната собственост, но тя не е експлоататорска, а е обществена, защото всички участват съз-
нателно в производителния труд и в неговото управление и контрол. По какво се различава 
тази визия за бъдещото "социалистическо" общество на Ат. Москов от този на Ленин, аз не 
виждам. Единствената разлика е, коя партия гарантира "обществения" характер на държав-
ната собственост. Според Ленин – това са комунистическите партии, които чрез "диктатура 
                                                 

1 Пак там, стр. 83. 
2 Терминът "истински социализъм" е любим на Ат. Москов. Двойнствеността на възгледите му се 

проявява в честата употреба на този термин. Защото въпреки, че означава съветския държавен капита-
лизъм с термина "държавен капитализъм", той всъщност го мисли за "неистински социализъм". 
Двойнствеността се дължи на две мотивации, тласкащи го в две посоки. Едната е резултат на дългого-
дишните репресии и страдания, което го тласкът към нагласата "това не е никакъв социализъм, а е 
държавен капитализъм". Другата мотивация е свързана с неговата социалдемократическа теоретична 
школовка, която дълбоко му е насадила възгледа, че държавната собственост е "социалистическа" и го 
насочва към разбирането – "социализъм е, но не е "истински социализъм". 
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на пролетариата" постепенно "внасят" съзнателност в работническата класа. Според Ат. 
Москов – това са социалдемократическите партии, които "внасят" съзнателност в условията 
на демократичен политически режим.1 
ж) Ат. Москов изобщо не разбира силно прогресивната роля на държавната собстве-

ност при съветския държавен капитализъм в периода на индустриализацията. Да, действи-
телно "социалистическата" държавна собственост е основа за експлоатацията на наемен 
труд! Да, действително тя не е обществена, а е групова собственост – собственост на "пар-
тийната бюрокрация", ако използваме неговия израз! Но на този етап от развитието на Ру-
сия и България (етапа на индустриализацията и на утвърждаването на капиталистическия 
начин на производство) именно държавната собственост е естествена, необходима и зако-
номерна. Именно тя позволи изключително високи темпове на натрупване на капитал и съ-
ответно качествени промени в технологичната база на производството и начина на живот на 
огромни народни маси. 
з) Текстовете на Ат. Москов сами по себе си са ценни и смислени. Но макар и самобит-

ни, те не надхвърлят в теоретично отношение вече разпространявите в публичното прост-
ранство (но не и в България) концепции за държавния капитализъм – например на Тони Клифт 
и др. Освен това, понеже не са имали никаква публичност, те не оказват никакво влияние на 
българския идеен живот. Дори и след 10.11.1989 год., въпреки политическия и морален ав-
торитет на Ат. Москов, въпреки широкото им популяризиране, те не оказват никакво влия-
ние на идейните "битки" по времето на прехода. Те не оказват никакво влияние дори на възро-
дилата се в няколко партийни варианта българска социалдемокрация. Което е твърде жалко! 

3.5. Ролята на развитието на акционерния капитал  
за социализирането на собствеността 

Тезата, че разширяването на акционерния капитал е основен път за социализация на соб-
ствеността не е характерно само за социалдемокрацията. Но то е присъщо за нея и затова 
именно в тази глава ще посочим силните и слабите страни на тази теза. 
Акционерната форма на собственост се появява още в ранните фази на капиталистичес-

кия начин на производство и с неговото развитие все повече и повече се разраства. Когато 
едрата промишленост започва да доминира в стопанския живот на дадена страна, то форма-
та на собственост над промишлените предприятия обикновено става предприемаческата 
корпорация. Това е такава форма на акционерен капитал, при която контролният пакет ак-
ции се държи от едно лице. Собственикът на контролния пакет акции притежава върховната 
управленска власт в корпорацията. Той назначава мениджърите, той взема решенията за 
определяне на дивидентите и съответно за размера и посоката на новите капиталовложе-
ния, той упражнява текущия контрол над производствения процес, над външните икономи-
чески връзки на корпорацията и пр. 

Докато техническата база на производството е все още сравнително проста, капиталис-
тът – собственик на контролния пакет акции, капиталистът – предприемач е основната фи-
гура в стопанския живот на страната. Той е субект на иновационна активност. 

Но с усложняването на техническата база на производството и на неговите мащаби не-
щата се променят. Следенето на най-новите научни и технически постижения, планирането 
на продукцията, въздействието върху пазара чрез рекламна дейност и пр. надхвърлят въз-
можностите на едно лице. Както много добре е изяснено от Гълбрайт, се стига до момент, 
когато "...производството, създадено от предприемача, неумолимо след това излиза изпод 

                                                 
1 Ат. Москов е пропуснал една от лениновите тези – за "социалистическото" съревнование. 
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неговия контрол...; ...Само група от хора, всеки от които има специални познания, е можела 
в крайна сметка да управлява производството, създадено от предприемача."1 

С малки изключения според Гълбрайт в САЩ през 40-те и 50- те години властта, ръко-
водството на корпорациите безпрепятствено преминава от предприемача към технострукту-
рата.2 Корпорации, в които контролният пакет акции не се държи от едно лице и в които 
управленската власт се упражнява от техноструктурата, той нарича развита корпорация. 

Особен интерес представлява тезата на Гълбрайт, проследяваща връзката между функ-
ционирането на развитата корпорация и социализирането на нейната дейност, тезата, че 
развитата корпорация добива обществен характер.3 Той смята, че един от факторите за со-
циализация на дейността на развитата корпорация е "безшумното отстраняване на акционе-
рите от властта."4 

В тезите на Гълбрайт има безспорно верни неща, но и много неверни. Гълбрайт е прав, 
че акционерите в развитата корпорация – действително в малка степен – оказват въздейст-
вие върху непосредственото управление на корпорацията. По-малко безспорно е другото му 
твърдение – че те не оказват влияние при избора на управителен съвет. Но най-важното е, 
че Гълбрайт подценява значението на възможността всеки акционер да продаде акциите си, 
когато прецени, че икономически му е по-изгодно да вложи парите си на друго място. Именно 
тази възможност – всеки акционер да продава акциите си, е най-важният фактор за социа-
лизация, тоест, за поставяне под контрол на обществото дейността на корпорацията, дей-
ността на техноструктурата в качеството и на съвкупен, колективен предприемач. Покупко-
продажбата на акции е своеобразно гласуване на доверие на различните фирми. Предприе-
маческата дейност чрез развитието на акционерния капитал попада под денонощния конт-
рол на световния потребител Във всеки час на денонощието, във всяка секунда ефектив-
ността на предприемаческата дейност има цифров израз в индекса на акциите и се следи с 
неотклонен интерес от притежателите дори и на нищожни спестявания. Развитието на акци-
онерния капитал според мен е най-важният фактор за социализация на предприемаческата 
дейност. Чрез него се стига до рационализиране на предприемаческата дейност, до нейно-
то подчиняване на законите на стопанското развитие. 

В ранните фази на развитието на капиталистическия начин на производство капиталис-
тът-предприемач рационализира производствения процес, присвоявайки волята на непос-
редствения производител и рационализирайки неговия труд. Това е процес на социализа-
ция на производството, тъй като трудът на всеки непосредствен производител във все по-
голяма степен добива обществен характер, индивидуалният труд става частица от труда на 
съвкупния работник. 

Самата предприемаческа дейност като икономическа дейност, обаче има стихиен харак-
тер. Нейното регулиране и насочване става чрез стихийното действие на закона за стой-
ността. Опитите на националните капитали през първите десетилетия на XX век чрез моно-
полизация и чрез протекционистичната политика на послушната им държавна власт да из-
бягнат, да блокират действието на този закон водят до големи социални катаклизми и две 
световни войни. И се стига до това, че през втората половина на XX век самият капитал 
прави всичко възможно, за да действат законите на конкуренцията. Стига се до на пръв пог-
лед парадоксалното положение, че "...борбата срещу монопола и ограничаващите конку-

                                                 
1 Гэлбрейт, Дж., Новое индустриальное общество, изд."Прогрес", Москва, 1969 год., стр. 132,133. 
2 Пак там, стр. 132-136. 
3 Пак там, стр. 447-458. 
4 Пак там, стр. 458. 



60 

ренцията действия сега е политика на самите тези, които държат в ръцете си икономическа-
та власт."1 

 В развитите капиталистически страни "правилата на играта", законите, на които трябва 
да се подчинява предприемаческата дейност, за да не се ощетяват нито интересите на про-
изводителите, нито интересите на консуматорите, са вече почти изяснени и в голяма степен 
се спазват. Националните бариери пред дейността на транснационалните корпорации се 
рушат все повече. Цялото земно кълбо става поле на предприемаческа дейност, но с това и 
всяка предприемаческа дейност, включена в орбитата на акционерния капитал, попада под 
контрола на световния консуматор. Като икономическа дейност предприемаческата дей-
ност се рационализира и социализира. Разгръщането на акционерния капитал, обхваща-
нето от него на нови зони и нови производства е всъщност процес на социализация на све-
товните средства за производство. Във все по-голяма степен всеки индивид става, от една 
страна, наемен работник – дори висшите мениджъри са наемни работници на акционерния ка-
питал, а, от друга страна, собственик на средства за производство – като притежател на акции. 

Ни най-малко не искаме да идеализираме този процес. Идеологемата за "народния ка-
питализъм", при който масата от населението притежава акции и получава значителни до-
ходи от дивиденти, вече е практически опровергана. Доходите от дивиденти за масата от 
населението в развитите капиталистически страни са незначителни спрямо работните им 
заплати. Важно е другото – участвайки с акции, дори и с незначителни суми, чрез правото 
си на покупко-продажба всеки акционер получава възможността да влияе вър-
ху функционирането на световния капитал. 

Така че в развитите капиталистически страни, както вече отбелязахме, трудещите 
се имат две възможности да влияят върху разпределението и използването на новосъздаде-
ната стойност, да участват в процеса на социализация на средствата за производство: 1) чрез 
участие в политиката чрез упражняване правото на гласоподаване; 2) чрез участието в све-
товния стопански живот като притежатели на акции чрез упражняване правото на покуп-
копродажба. Но това ни най-малко не означава, че средствата за производство са се превър-
нали в "обществена" собственост. 

3.6. Какви са перспективите на капитализма,  
според институционалистта Робърт Хайлбронър 

Робърт Хайлбронър – икономист, стопански историк и изследовател на икономическата 
мисъл и един от най-плодотворните и оригинални американски институционалисти след 
Втората световна война, смята, че корените на икономиката, в т. ч. социалистическата 
трябва да се търсят в "институциите за осигуряване на социалния порядък"2. 

Тази аргументация отговаря на изходната идея на институционализма: основа на иконо-
мическата теория е синтезът, взаимното преплитане на икономическия и социалния анализ. 
Продължавайки идеите на своя учител Адолф Лоу, Хайлбронър определя като основна 
задача на "инструменталния икономически анализ" разработването на проблемите на 

                                                 
1 Драганов, Хр. "Монополът на стопанските организации", Академия за обществени науки и соци-

ално управление, С, 1990 г. стр. 56. 
2 Виж по-подробно за възгледите на Р. Хайлбронър следните източници: Сорвина, Г. Н. История 

экономической мысли двадцатого столетия, М.: Изд-во РАГС, 2001, с. 192-195; Козлова, К. Б. Инсти-
туционализм в американской политэкономии. Идейно-теоретические основы либералного реформиз-
ма. М.: "Наука", 1987, с. 61-70, 194-195; Марьхонько, В. М., В. А. Третьяков. Институциональное нап-
равление современной буржуазной политической экономии: Критический анализ. – М.: Вышэйшая 
школа 1981, с. 53, 71, 77-78, 86-89, 107-108. 
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общественото развитие. Ако обществените цели са точно определени, тогава могат да се 
приложат "чисто научни" процедури за икономически анализ, допълнени със социално-
политически анализ, за съпоставяне на алтернативните средства за достигането на опреде-
лените цели, в т.ч. изменението на институционалните условия. Главна теоретическа задача, 
според него, на този етап става изясняването на поведенческите, технологическите и институ-
ционалните предпоставки, които са необходими за постигане на приетите от обществото цели. 

Хайлбронър се стреми да очертае пътищата за трансформация на капитализма, 
който според него, преживява сериозна криза. Той смята, че капитализмът е социална 
система, способна да замаскира начина по който тя служи на интересите от социален поря-
дък. Мотивите, които движат хората, действащи в рамките на пазарно-капиталистическата 
система, не са чисто пазарни, защото светът на човешките интереси е много по-многообра-
зен и богат. 

В пазарната икономика са налице редица недостатъци, не по-малко сериозни, от-
колкото в плановата икономика. Капитализмът се сблъсква с проблеми от глобален ма-
щаб, които не може да реши. Днес той се намира в предверието на кардинални промени, 
които ще заемат доста дълго време. Тези промени са свързани с въздействието на научно-
техническата революция, нарастващата икономическа роля на държавата и на научно-
техническата интелигенция. 

Според Р. Хайлбронър, пазарът на етапа на развитото капиталистическо общество 
поражда потребност от планиране така както твърдостта на развитата командна сис-
тема поражда потребност от пазарни механизми. Наред с икономическия растеж протича 
процес на концентрация на личното богатство и властта, изострят се проблемите на градо-
вете и околната среда, налице са кризисни моменти в развитието на икономиката. Неста-
билността поражда убеждението за необходимостта от преход от частични мерки за дър-
жавно регулиране към планомерно функциониране на икономиката. "Планирането няма 
алтернатива – счита Хайлбронър – ако капитализмът въобще е в състояние да поддържа 
своето съществуване". То, според него, обещава изменения от институционален характер 
на капитализма, вероятно толкова фундаментални, колкото при прехода от "атомистичес-
ката" система от времето на Адам Смит към нашата собствена монополистическа система. 

Разширяването на планирането е не само проявление на адаптивните изменения на капи-
тализма, но заедно с това и определено предвижване към принципиално друга цивилизация 
на бъдещето: "планиращият капитализъм" ще стане преходен стадий между сегашната 
днешната система, където доминира бизнеса, и системата на бъдещето, където икономиката 
би могла целенасочено да се управлява, изхождайки от общонационалните интереси. Под-
чертавайки ролята на целенасочената дейност на държавата при адаптационната трансфор-
мация на капитализма, Хайлбронър смята, че в крайна сметка именно разширяването на 
политическите прерогативи на държавата ще послужи като основен фактор за затихването 
на цивилизацията на бизнеса.  

Макар, че не е оптимист за скорошна промяна като подръжниците на теорията за "пос-
тиндустриалното общество", в дългосрочна перспектива Хайлбронър смята, че ще се уста-
нови "тотално контролируемо общество", където традиционните опори на капитализма – 
узаконенността на частната собственост и фунционирането на пазарния механизъм – ще 
бъдат променени до неузнаваемост, или ще бъдат заменени с държавна собственост и 
държавни директиви. 
В последните години от живота си Р. Хайлбронър много критикува съвременната 

икономическа наука, заради прекомерната ѝ абстрактност и откъснатост от социалните 
процеси. В заключителната глава на прочутата си книга "Философи от целия свят. Вели-
ки икономически мислители: техния живот, епоха и идеи", написана специално за изда-
нието ѝ през 1999 г., той поставя под съмнение претенциите на икономиката за научност, по 
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подобие на физиката или биологията. "Ако икономиката беше наука, на нас би ни се отре-
дило ролята на прости роботи, способни да избират реакцията на увеличението на цените не 
в по-голяма степен, отколкото частицата желязо – появата на магнит недалече"1. 

Хайлбронър се безпокои от "спокойствието" на колегите-икономисти, техният фак-
тически отказ от ролята им на "философи от целия свят", които да описват обективно про-
тичащите в обществото процеси, но и да предлагат собствени виждания за организацията на 
това общество. "Спокойствието на официалния свят" в началото на ХХ век се излива по-
късно в трагедия, пише Хайлбронър и предупреждава, че и в края на миналото столетие 
вижда същото спокойствие. Това според него не предрича нищо хубаво за човечеството 
през следващия ХХІ век.  
В книгата си "Икономика за всички", написана заедно с Лестър Търоу той извежда 

следния основен извод: Реалното предизвикателство на нашето време не е в икономическите 
проблеми, а в политическите и морални ценности, които винаги присъстват в нашето ико-
номическо поведение. Като основа на обществото остава политиката и морала – нашата 
колективна воля и нашите лични системи на ценности. Изходът от сегашната криза ще от-
разява силата на тази воля и качеството на тези ценности. 
В преведеният на български език свитък от лекции под заглавие "Капитализмът на 21 

век", Р. Хайлбронър доразвива тези идеи по следния начин: "Напоследък се предлага една 
интригуваща възможност: общество, чийто начин на сътрудничество не е нито обичаят и 
традицията, нито централизираното командване, нито преклонението пред пазарните изиск-
вания и стимули. Неговият интегриращ принцип ще бъде участието – ангажирането на 
всички граждани във взаимното определяне на всяка фаза на икономическия живот чрез 
дискусии и гласуване"2. Като реалист обаче, Хайлбронър предупреждава, че в ХХІ век ико-
номиката на участието няма да бъде създадена, но може да бъде използвано времето тази 
концепция да завладее нашето съзнание. 

 

                                                 
1 Хайлбронер Роберт Л. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, 

эпоха идеи. Пер. с англ. – М.: Астрель : CORPUS, 2011, с. 405. 
2 Хайлбронър, Р. Капитализмът на 21 век. С., ИК "Критика и хуманизъм", 1997, с. 102. 
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Четвърта глава 

ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА" ДЪРЖАВНА 
СОБСТВЕНОСТ, НА АВТОРИ ОТ КОНЦЕПТУАЛНОТО ПОЛЕ  

НА "БЮРОКРАТИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВИЗЪМ" 

Концепцията за "бюрократическия колективизъм" възниква като течение на троцкизма. 
Терминът "бюрократически колективизъм" за пръв път е лансиран в книгата на Бруно Рици 
"Бюрократизацията на света", издадена 1939 год. В средата на ХХ век, към това идейно те-
чение се придържат основно леви идеолози и политици-троцкисти, като например френс-
ките троцкисти обединени около Иван Крайпо, американски троцкисти, обединени около 
Макс Шахтман, белгийските троцкисти обединени около Ернст Мандел и др. Постепенно 
идеите за "бюрократическия колективизъм" стават много привлекателни за десните учени и 
идеолози, като например Хосе Ортега-и-Гасет, Фридрих фон Хайек, Хана Аренд и др. Те и в 
момента са много привлекателни, най-вече за писатели занимаващи се с политическа пуб-
лицистика – например Зиновиев и Шафаревич в Русия, Л. Левчев в България и др. 

Ще разгледаме възгледите за "социалистическата" държавна собственост само на двама 
учени от това идейно поле – Фридрих фон Хайек и Михаил Восленски. Възгледите на 
Фридрих фон Хайек заслужават внимание, защото те са може би най-задълбочения анализ 
на "социалистическата" държавна собственост от гледната точка на един настроен негатив-
но към "социализма" либерал. Възгледите на М. Восленски заслужават внимание, защото той, 
независимо от много слабости на своя светоглед, прави най-изчерпателен анализ на съвкупния 
капиталист при "социализма" – номенклатурата на комунистическата партия на СССР. 

4.1. Концепцията на Фридрих фон Хайек 

Творчеството на Фридрих фон Хайек е многостранно и богато. Най-задълбочено и обс-
тойно той разглежда "социализма" в книгата си "Пътят към робството". Тази проблематика 
се изследва и в книгата му "Фаталната самонадеяност – грешките на социализма". В анали-
за на неговите възгледи основно сме използвали първата книга. 

В най-общ план същността на разбирането на Хайек за "социализма" е следното. Този 
тип обществено устройство – "социализма", възниква в резултат на реализацията на социа-
листическата доктрина, в резултат на реализацията на една илюзия, на една утопия, създа-
дена преди столетия. Обективни фактори, които са правели движението към социали-
зъм неизбежно, не е имало и няма.1 Социализмът е резултат на заблудата на хората, които 
могат да влияят на общественото развитие, че е възможно създаването на "планово" общес-
тво, и тези хора са успели да превърнат своята заблуда във всеобщо убеждение, в обща воля 
за построяването на такова общество.2 "Социализмът" според Хайек е тип обществено уст-
ройство, противоположен и несъвместим с капитализма. Според него капитализмът и со-
циализмът са двете единствени алтернативи на обществено устройство и трета алтерна-
тива няма.3 

                                                 
1 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопросы философии", № 10,1990 г., стр. 116.  
2 Пак там. 
3 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопросы философии", № 11, 1990 г., стр. 152. 
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Противоположната същност на "социализма" спрямо капитализма Хайек, разкрива из-
ползвайки три дихотомии: индивидуализъм и колективизъм; план и пазар; монопол и 
конкуренция. Основната дихотомия е индивидуализъм и колективизъм. 

Според Хайек социализмът е вид колективизъм. Другите видове колективизъм са на-
цизмът, фашизмът и докапиталистическите общества. Самият колективизъм е метод, 
чрез който се осъществява обществената организация на производството и разпределението 
на благата.1 Същността на колективизма са премахването на конкуренцията и планирането в 
рамките на цялото общество в името на "общото благо". Хайек изрично подчертава, че со-
циализмът не трябва да се отъждествява с идеалите, с крайните цели, които това движение 
си поставя. Идеалите на социализма сами по себе си са чудесни – постигане на социална 
справедливост, по-голямо равенство, социална защитеност, рационална и ефективна ико-
номика и т. н. Въпросът за същността на социализма е в методите, чрез които той се стреми 
да стигне до тези цели.2 А тези методи според Хайек неизбежно довеждат до едно ужасно 
общество. "Можем ли да си представим по-голяма трагедия – пита той – ако ние, опитвайки се 
съзнателно да решим въпроса за бъдещето и имайки високи идеали, неволно създадем реалност, 
която е пълна противоположност на това, към което ние сме се стремили?"3 

Социализмът, според Хайек, е свързан с ликвидиране на частното предприемачество,  
с премахването на частната собственост върху средствата за производство и със създа-
ването на система на "планова икономика", където вместо предприемача, работещ за пости-
гане на печалба, се създават централизирани планиращи органи.4 

Но всичко това, според Хайек, може само да доведе и е довело до крайно негативни ре-
зултати. Защо? 

Защото, премахвайки конкуренцията, която според него е обществено зло и води до без-
работица, мизерия и т. н., и централизирайки управлението на производството, комунистите 
стигат: първо – до монополизъм, при който потребителят се отдава на милостта на произво-
дителя

5; второ – до неефективна икономика, защото на планиране се поддава несложна си-
туация, когато един човек или неголям орган е в състояние да отчете всички съществени 
фактори, а в свръхсложни обществени системи като съвременната, рационализацията на 
общественото производство и координацията на дейностите могат да се осъществяват само 
чрез стихийното действие на пазара, чрез безличния механизъм на колебанието на цените 6; 
трето – до диктатура, защото централизираното планиране неизбежно води до унищожава-
не на демокрацията и загубване на свободата.7 

Хайек не се занимава специално с анализ на "социалистическата" държавна собственост. 
Неговите възгледи за тази форма на собственост могат да се обобщят по следния начин: 

• "Социалистическата" държавна форма на собственост е присъща на различен тип 
общества – от древността до наши дни; 

• Възникването на този тип собственост е резултат на "грешки", а обективни предпос-
тавки и необходимост от този тип собственост няма; 

• Тази собственост има за резултат "планиране" на производството, и тъй като "плани-
рането" на свръхсложни системи е по принцип невъзможно, то тази собственост е не-
ефективна. 

                                                 
1 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопросы философии", № 10, стр. 131. 
2 Пак там, № 10 стр. 130. 
3 Пак там, стр. 116. 
4 Пак там, стр. 130. 
5 Пак там, стр. 135. 
6 Пак там, стр. 139, 140. 
7 Пак там, № 11, стр. 123 – 155.  
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 В рамките на директна критика на неговите възгледи за "социалистическата" държавна 
собственост ще отбележим следното: 

а) Хайек приема за истина декларациите на управляващия социален субект – на номен-
клатурата на комунистическата партия, че те са установили обществена собственост върху 
средствата за производство, а не търси научната истина в реалните отношения на собст-
веност, установени в резултат на "социалистическите" революции. Ето защо, въпреки че 
той констатира, че в "социалистическото" общество реалната икономическа власт е съсре-
доточена в ръцете на една върхушка, която установява икономическа диктатура; въпреки че 
многократно подчертава, че разпределението на благата е подчинено на волята на тази не-
голяма група личности, в резултат, на което подоходното неравенство в СССР е много по-
голямо, отколкото в САЩ1, той не стига до извода, че "обществената" собственост е една 
идеологема, зад която се прикрива частната социалногрупова собственост на номенклатура-
та на комунистическата партия; 

б) Отъждествяването на "социалистическата" държавна собственост с държавната собст-
веност в древността и средновековието е абсолютно научно неиздържано. Същността на 
отношенията на собственост се определя от характера на отношенията между собственика 
на средствата за производство и непосредствения производител. А те са съвършено раз-
лични при съветския държавен капитализъм (обществото, което Хайек нарича "социали-
зъм") и съсловните общества. При съветския държавен капитализъм собственикът на средс-
твата за производство присвоява принадения продукт под формата на печалба от авансира-
ния капитал, а при съсловните общества под формата на рента (отработъчна, натурална или 
парична). При съветския държавен капитализъм основната част от принадения продукт се 
изполва за производствено потребление, а при съсловните общества – за лично потребле-
ние на привилигированото съсловие и пр.; 

в) Ефективността на "социалистическата" държавна собственост не се предопределя от 
хипотетични недостатъци на "планирането", а от много други фактори. Тя не е константна 
величина. Напротив – много лесно може да се види, че динамиката на ефективността на 
"социалистическата" държавна собственост е идентична с динамиката на ефективността при 
другите форми на капиталистическа собственост – тя зависи преди всичко от достигнатата 
степен на развитост на производителните сили, от фазата на дългата вълна, в която се нами-
ра икономиката на конкретната страна и световната икономика и много други. 

Освен директна критика на възгледите на Хайек за "социалистическата" държавна собс-
твеност, считаме, че е нужно да се направи и индиректна критика. 

 За да покажем научната несъстоятелност на тезите на Хайек "социалистическата" дър-
жавна форма на собственост трябва да разкрием още и съществените методологически и 
фактологически недостатъци на неговата концепция като цяло. 

1. Най-напред трябва да бъде отбелязана крайно непрецизната употреба на понятията. 
"Социализмът" се определя като вид "колективизъм". А "колективизма" Хайек определя 
като метод, чрез който управляващата класа организира общественото производство и разп-
ределение на благата. Тук ще изкажем две възражения: 

а) Може ли методът на организация на общественото производство и разпределение на 
благата да определи същността на обществения строй? Въпреки че той е нещо изключител-
но важно, само чрез него не може да се определи същността на типа общество. Дори да се 
приеме, че този метод се използва и в докапиталистическите общества, а също при нацизма 
и фашизма, както смята Хайек, последните имат много други характеристики, които опре-
делят тяхната различна същност; 

                                                 
1 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопросы философии",  № 11, стр. 139, 140. 
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б) Дори да се приеме, че методът на организация на производството определя същността 
на обществения строй, фактите противоречат на разбирането на Хайек, че методът на орга-
низация на производството и разпределението на благата е еднакъв при "социализма", на-
цизма, фашизма и докапиталистическите общества. При "социализма", фашизма, нацизма и 
докапиталистическите общества съвсем не се използват еднакви методи на организация 
на производството и разпределението на благата. В докапиталистическите общества напри-
мер основен механизъм за организация на производството и разпределението на благата е 
рентата – личностна, личностно-поземлена или аренда, докато при нацизма и фашиз-
ма основният механизъм е печалбата. Така че е съвсем неточно обединяването на разнопо-
рядкови явления в едно понятие. 

2. В рамките на колективизма Хайек обособява под термина "тоталитаризъм" нацизма, 
фашизма и "социализма". Но ако терминът "тоталитаризъм" освен идеологическите си фун-
кции има и някакви научни функции, то това е единствено в употребата му за означаване на 
вид политически режим. А в случая Хайек го използва за означаване на социален строй. 
Това, първо, е абсолютно неправомерно. Второ, добре известно е, че един и същи вид поли-
тически режим може да бъде установен в съвършено различен тип общества. Трето, в рам-
ките на един и същи тип общество може да има различни политически режими. Така че без-
спорното подобие на вида политически режим на "социализма", от една страна, и нацизма и 
фашизма – от друга, ни най-малко не е доказателство за тяхната еднаква същност. 

3. Съществена слабост на Хайек е, че той определя понятията, изразяващи дадени об-
ществени действия или явления, не по тяхната реална същност, а по самомнението на из-
вършващите ги или участващи в тези действия социални субекти. 

а) Например понятието колективизъм. С него Хайек определя тези методи на организа-
ция на производството и разпределението на благата, чрез които се защитава общият инте-
рес. Оттук и колективизъм – в интерес на всички, на колектива. Но самият той доказ-
ва красноречиво, че методите, използвани от "колективистките" движения, например от 
социалистическото, при упражняването на властта съвсем не са в интерес на всички – на 
обществото, на колектива. Понятия като "социални цели", "обществени задачи", "обществе-
но благо", "всеобщо благосъстояние", "общ интерес" не съдържат нито необходимото, нито 
достатъчното обозначаване на конкретния начин на действие, пише Хайек.1 Методите, из-
ползвани от социалистите довеждат до икономическа диктатура на изпълнителната власт2, 
до разпределение на благата, подчинено на волята на неголяма група хора и т. н.3 

Но ако е така, ако организацията на производството и разпределението на благата не е 
в интерес на всички, то какви са основанията за означаване на използваните методи с тер-
мина "колективизъм"? Защото социалистите мислят, че правят всичко в интерес на всички, 
на колектива? 

Едно е обаче какво един индивид или социална група мисли за себе си, съвсем друго е 
какво са те реално. В качеството си на притежаващ властта социален субект социалистите 
действат съобразно частните си групови интереси, а не съобразно "колективния" интерес. 
Така че е съвършено неуместно да се използва терминът "колективизъм" за означаване на 
"социалистическия" обществен строй. 

Хайек има още нещо предвид, когато използва термина "колективизъм" за означаване на 
социалистическото движение, което обаче не е експлицирано. Социалистическото движение 
е вид колективизъм, тъй като решенията и съответно действията се вземат колективно от 
участниците, докато в индивидуалистичното общество социалното действие е сборен век-

                                                 
1 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопросы философии",  № 10, стр. 143. 
2 Пак там, стр. 149. 
3 Пак там, № 11, стр. 139 
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тор от действията на абсолютно независимите и действащи съобразно своите интереси и 
разбирания индивиди. 

В това има нещо вярно. Основен принцип на партийното строителство на социалисти-
ческите партии е така нареченият "демократически централизъм". При него решенията се 
вземат колективно, след което стават задължителни за всички. Но това е така само докато 
партията е опозиционна. След завземането на властта нещата коренно се променят и реше-
нията се вземат от центъра, като може да се стигне и до много груби форми на еднолична 
диктатура. Така че и този аргумент за използването на термина "колективизъм" при анализа 
на "социализма" не е издържан. 

б) Същата слабост – да се приема самомнението на един социален субект за реален 
факт, води до неточното използване и на друго основно понятие – планиране. За Хайек 
централизираното планиране в интерес на всички е основната разлика на "социализма" 
от капитализма, при който координацията на дейностите и разпределениято на благата ста-
ва чрез действието на безличните пазарни сили. И тъй като според него "планирането" в 
свръхсложните системи е нещо невъзможно, то опитите да се планира в рамките на такава 
свръхсложна система като обществото водят до хаос и анархия. 

Там е работата обаче, че не планирането като технология в свръхсложните системи об-
рича "социализма" на хаос и анархия. Въпреки че подобен момент има, не той е определящ. 
Факт е, че в момента има гигантски международни корпорации, опериращи с капитал по 
обем, надхвърлящ нашия български национален капитал, и произвеждащи широка гама сто-
ки. Планирането при тях и координацията на дейностите са на завидно равнище. Така че 
сама по себе си сложността на системата не е причина за провала на "мероприятие-
то" планиране. 

Проблемът тук е друг. А именно, че Хайек взема за реалност декларациите и самосъзна-
нието на управляващите комунистически партии, а не техните реални действия. Хайек не се 
занимава с реалния проблем – как чрез планирането управляващата класа – номенкла-
турата на комунистическата партия – в качеството си на собственик на националния 
капитал защитава частните си социално-групави интереси. Такъв проблем за него не 
съществува. Той си измисля проблем – комунистите искат да планират в интерес на "общо-
то благо", но това е невъзможно по технологични причини.1 Това обаче е измислен проблем. 

Въпреки фалшивото си самосъзнание, че планира и действа в интерес на "общото бла-
го", управляващата комунистическа партия, по-точно комунистическата номенклатура, 
много последователно и настойчиво прокарва частния си социалногрупов интерес. За нея 
"общото благо" е бюджетът! И тъй като бюджетът се пълни от печалбите на държавните 
предприятия, то основната цел на всички действия на "колективистите" е печалбата! Съот-
ветно планирането се извършва по механизма на така нареченото "достигнато ниво". Пред-
приятията се задължават следващата година да произведат продукция, надвишаваща с еди-
колко си процента достигнатото ниво. Работните заплати не се увеличават или се увелича-
ват незначително, но нормите се повишават осезаемо, за да се изпълнят новите, планирани в 
името на "общото благо" цели. 

Този механизъм на планиране води до интензификация на труда и до увеличаване на аб-
солютната и относителната принадена стойност, води до близо два пъти по-висока норма на 
принадената стойност, тоест до близо два пъти по-висока степен на експлоатация в стра-
ните с централизиран национален капитал в сравнение със страните с атомизиран национа-
лен капитал. За Хайек обаче този проблем не съществува. За него реалният проблем е, че 
"планирането" е нещо много лошо и управляващата класа в никакъв случай не трябва да 
тръгва по този вреден и опасен път. 

                                                 
1 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопросы философии",  № 10, стр. 146-150.  
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4. Неточна, непрецизна е и употребата на понятията, когато Хайек ги използва в дихото-
мия – за него например основната разлика между капитализма и "социализма" е, че при 
първия икономиката е пазарна, а при втория – планова. Всъщност план и пазар има както 
при "социализма", така и при капитализма. Те са неразривно свързани. Колкото по-развит е 
пазарът, толкова по-развито е и планирането. Защо? Защото планирането, е определяне на 
обема и номенклатурата на производството, което е съобразено с конюнктурата (тоест 
с пазара) и със средните разходи на труд. Колкото по-развит е пазарът, толкова в по-
голяма степен вземането на решения по номенклатурата и обема на производството загубва 
стихийния си характер и се превръща в планиране. Твърдението на Хайек, че при "социа-
лизма" има планиране, но не и пазар, просто не отговаря на истината. При "социализма" и 
планирането, и пазара са еднакво неразвити. Което впрочем отговаря на общата степен на 
развитост на обществото. При "социализма" държавата централизирано определя номенкла-
турата и обема на производството – както в рамките на цялото общество, така и в рамките 
на отделното предприятие. В повечето случаи централизираното определяне на обема и 
номенклатурата на производството няма характер на планиране. Например в рамките на 
първо подразделение на производството – производството на средства за производство, ня-
ма планиране, защото това производство няма пазар. Предприятията – потребители на сред-
ства за производство, нямат право да закупуват необходимите им средства за производство 
откъдето им е най-изгодно, например от западни държави дори ако там са по-евтини и по-
качествени, а са длъжни да ги закупуват от предприятия, посочени от държавните органи. 
Съответно при определяне на обема и номенклатурата на средствата за производство цент-
ралните органи изобщо не са длъжни и не се съобразяват с конюнктурата и със средните 
разходи на труд. Вземането на управленските решения добива във все по-голяма степен 
стихиен характер и тъй като във все по-голяма степен така наречените "планове" не са съ-
образени с реалната ситуация, те във все по-голяма степен не се изпълняват. 

Малко по-различно е положението във второ подразделение на производството – произ-
водството на предмети за потребление. Тук именно започва, макар и не в пълна сила, да 
действа пазарът. Пазарът по принцип се проявява на границата на собствеността. Пазарни 
отношения може да има между различни собственици. За разлика от първо подразделение 
продукцията на второто подразделение на производството не е предназначена за потребител 
в рамките на държавната собственост, а е предназначена за единствения друг, различен от 
номенклатурата собственик – собственика на работната сила. В производството на предме-
ти за потребление, макар и ограничено (тъй като управляващата класа чрез протекционис-
тичната си политика, а и по много други начини монополизира продажбите на предметите 
за потребление), започват да действат законите на пазара и следователно централизираното 
определяне на обема и номенклатурата на производството в известна степен се превръща в 
планиране. Но то, разбира се, е твърде далече от планирането в развитите капиталистически 
страни, където пазарът действа с много по-голяма сила. 

5. Друг съществен недостатък на Хайек е неговото избирателно отношение при съпос-
тавянето на капитализма и "социализма" и при тълкуването на отрицателните явления на 
"социалистическото" общество. 

а) Например той съвсем правилно отбелязва като съществен недостатък на "социализма" 
монополизма на производителя. Там е работата обаче, че монополизмът не е специфика на 
"социализма", отличаваща го от капитализма. Напротив, всички развити капиталистичес-
ки страни са преминали през подобна фаза и обикновено монополизацията на производст-
вото се е поддържала от десницата, а не от левицата, както твърди Хайек. Степента на мо-
нополизация при "социализма" е безспорно по-голяма, но това е въпрос на по-големи-
те властови ресурси, с които разполага управляващата класа в "социалистическите" стра-
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ни. Степента на монополизация е въпрос на възможности, а не на желание, както се опитва 
да представи нещата Хайек; 

б) Друг съществен недостатък на "социализма" според Хайек е ограничаването на сво-
бодата на индивида – икономическа и политическа. Но както вече показах, ограничаването 
на политическата свободата не е специфика на "социалистическите" страни, а е обща зако-
номерност при прехода от традиционно към капиталистическо общество. Относно иконо-
мическата свобода твърде пресилено е да се говори за нейното "пълно" ограничаване. Хайек 
сравнява централизираната икономика с армията, където работата и работниците са разпре-
делят директивно, чрез команди. В някои "социалистически" държави такъв момент за оп-
ределени прослойки, в определени периоди безспорно е имало – например в СССР и Китай. 
Но в други страни изобщо не е имало – например в България. Освен това една най-обикно-
вена справка за текучеството в страните с централизираната икономика ще докаже катего-
рично, че работникът не само че не е ограничен в избора си за вида и мястото на работа, 
а точно обратното – разполага с пълна свобода, която в България през осемдесетте години 
беше съпътствана с масово разпространение на отлъчки, некачествена работа, недисципли-
нираност, текучество и пр;1 

в) Различна е мярката на Хайек и когато разглежда нравствеността при "социализма" и 
при капитализма – всекидневната нравственост и нравствеността на управляващата класа. 
Той ясно дефинира коренно различния си подход към "колективизма" и към "индивидуа-
лизма". За "индивидуализма" априори приема, че той, индивидуализмът, има високи морал-
ни ценности, без изобщо да поставя въпроса за това, какви реални нравствени норми се 
изграждат в отношенията между хората в обществата, в които доминират тези ценността. 

Спрямо "колективизма" обаче отношението му е съвършено различно. Проблемът за не-
го изобщо не е какви са моралните основи на "колективизма", а какви са неговите морални 
резултати – "...какви ще станат моралните принципи в резултат на победата на колективис-
тичния принцип на организация на обществото, какви нравствени убеждения ще доминират 
в този случай?"2 

Според Хайек в тоталитарното общество хората не са особено придирчиви в нравствено 
отношение и безпринципните имат много по-големи шансове за успех.3 Но докато редовите 
граждани на тоталитарната държава извършват аморални действия от преданост към идеа-
ла, а не от корист, то ръководителите, функционерите са изцяло аморални хора, непритежа-
ващи никакви нравствени убеждения. Те са предани само на вождовете и са напълно безп-
ринципни и готови буквално на всичко. Тоталитарното общество разкрива широки възмож-
ности за кариера пред жестоките и неподбиращите средства хора.4 

Различният аршин, с който Хайек мери нравствеността в страните с централизиран на-
ционален капитал и с атомизиран национален капитал, води до това, че той не забелязва 
еднотипността на процесите в тях. 

Всъщност във всички страни, които извършват трансформация от традиционно към ка-
питалистическо общество, нравствената атмосфера много си прилича, независимо от това 
дали националният капитал е атомизиран или централизиран и съответно дали официалната 
идеология пропагандира "колективистични" или "индивидуалистични" ценностти. Разлики-
те в нравствеността много повече зависят от особеностите на националната психология, 

                                                 
1 Проблемът за текучеството в България много добре е разработен в книгата на Д. Димитров "Те-

кучество – работна сила – промишленост", Изд. "Наука и изкуство", С, 1980 г. Фактическото текучес-
тво е разгледана в гл. 2, пар. 3, стр. 74 – 86.  

2 Пак там, стр. 156,157.  
3 Пак там, стр. 156. 
4 Пак там, стр. 164,165. 
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природо-климатичните особености и пр., и много по-малко от пропагандираната официална 
идеология. Тъй като процесът е един и същ – утвърждаване на капиталистическия начин на 
производство, то независимо дали официалната идеология е "колективистична" или "инди-
видуалистична", тя има за цел да утвърждава буржоазния морал. Така че напълно прав е 
Асен Игнатов, когато отбелязва, че при "комунизма" идеологическата работа води до на-
саждането на консервативен дух, на "порядъчност", "...която е тъй характерна за дреб-
ния буржоа", и че "Цялата скала от добродетели, официално предписвана на Изток, е на-
пълно филистерска."1 Негативните явления на "социализма", които Хайек описва като него-
ви особености, дължащи се на методите, които той използва, всъщност са присъщи и на 
традиционния капитализъм. Но това Хайек не забелязва, тъй като той подхожда към "соци-
ализма" и капитализма с различна мярка. Той сравнява разнопорядкови явления – в първия 
случай обективни процеси, във втория случай – ценностна система. 

Ако трябва да търсим разлика в нравствеността, при двата типа официални идеологии – 
на "индивидуализма" и "колективизма", тя по-скоро трябва да се търси в нравствеността на 
управляващата класа. И ако си зададем въпроса – кой от двата типа идеология създава по-
голяма дисциплинираност, самоотверженост и порядъчност у управляващата класа, струва 
ми се, че отговорът ще бъде в полза на "колективизма". Именно "колективизмът" играе ре-
шаваща роля за поддържането на "добродетелния аскетизъм" на управляващата класа през 
"героичните времена" (термини, използвани от А. Игнатов). 

6. В основата на повечето вече разгледани методологически слабости на Хайек лежи не-
говото идеалистическо разбиране на историческия процес. Тъй като тук нямам за цел да 
правя критика на идеализма, ще се задоволя само да отбележа, че идеалистическото разби-
ране на историческия процес директно води до тезата за доктриналния произход на "соци-
ализма". Това разбиране води и до пълен примитивизъм, когато Хайек прилага тази методо-
логия в анализа на социалните явления. 

Например периодът на монополизация, през който преминават повечето от развитите 
страни, Хайек счита за явление, породено от стремежа към идеал – в случая към идеала 
"планиране", а не от някакви обективни фактори. В Германия още от 1878 г. според него 
държавата съзнателно е поддържала развитието на картелите и синдикатите. "Концепцията 
за неизбежното прерастване на икономическата система, основана на конкуренцията, в "мо-
нополистически капитализъм" е разработена от немските социалисти, преди всичко от Зом-
барт, които са обобщили опита на своята страна и след това вече се е разпространила 
по целия свят."2 

Излиза, че "виновни" за монополизацията на производството са социалистите. Те са 
"обобщили" "експеримента" по монополизацията, "доказали" са, че монополизацията е не-
избежна, правителствата на развитите страни са им повярвали и насочили икономическо-
то развитие на своите страни по този погрешен път. Ако не са били социалистите да подлъ-
жат правителствата, нямало е изобщо да има монополизъм. И всичко това Хайек твърди, 
при условие че именно социалистическите движения са водели най-упорита борба против 
монополите, че монополизацията най-силно удря по жизнения стандарт на работническата 
класа, че работническата класа е основният "пълнеж" на масовите народни вълнения, в ре-
зултат на което управляващата класа е принудена да приеме антимонополно законодателст-
во. Разбира се, монополизмът е и резултат на "съзнателен" избор. Правителствата на разви-
тите страни действително са подпомагали процеса на монополизация. Но съвсем не от 
стремеж към идеала "планиране", а защото монополизацията е в интерес на едрия капитал. 

                                                 
1 Игнатов, А. "Психология на комунизма", Изд. "Арес", С, 1991 г. стр. 52. 
2 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству", сп. "Вопpocы философии", № 10,1990 г., стр. 138. 
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И тъй като правителствата обикновено действат в интерес именно на едрия капитал, то 
те реализират "идеала" на едрия капитал. Но този "идеал" е печалбата, а не планирането. 

Друг въпрос е, че в някои страни (но не всички) процесът на монополизацията се "обос-
новава" с необходимостта от рационализация, съответно с необходимостта от "планиране" в 
макромащаба на обществото. Това не е нищо повече от идеологема за придаване на благо-
видна форма на държавната политика, водена в интерес на едрия капитал и ощетяваща ин-
тересите на масовия потребител. Но за Хайек, разбира се, декларациите съвпадат с действи-
телността и държавната политика, подпомагаща процеса на монополизация, не е обективно 
обусловена от интересите на доминиращия едър капитал, а е заблуда. Виновни за налагане-
то на тази заблуда за него са социалистите. 

Могат да се посочат още много примери на пълен примитивизъм в обяснението на соци-
алните явления – примитивизъм, дължащ се преди всичко на идеалистическото разбиране 
на историческия процес и не на последно място и на политическите позиции на Хайек. 

Последното, което искаме да отбележим, че като привърженик на "индивидуализма" и 
противник на "колективизма", Хайек е един от основните научни авторитети на икономи-
ческия либерализъм. Вълната на икономическия неолиберализъм през 80-те и 90-те години 
на ХХ век търси много от своите аргументи за необходимостта от минимизация на държав-
ната намеса в икономиката в концепцията на Хайек. Но тезите на Хайек, а и на съвременния 
неолиберализъм не са нищо повече от идеологеми. Защо? 

Считаме, че икономическите "теории", доказващи "предимствата" на "минимизация" на 
ролята на държавата в икономическите процеси (да ги наречем общо икономически либера-
лизъм), или "предимствата" на "максимализация" на ролята на държавата (привърженици на 
различни форми на държавен капитализъм, крайна форма на който е "социализма") гледат 
през увеличително стъкло към два еднакво присъщи на капиталистическия начин на про-
изводство процеса – конкуренцията и монополизацията. Мисля, че монополизацията с 
нищо не отстъпва на конкуренцията като стихиен процес, като вътрешно присъща на капи-
тализма негова характеристика. Тезите за това, че монополизацията сама по себе си е нещо 
чудесно, рационално, ефективно, справедливо и т.н. (това са тезите на идеолозите на "соци-
ализма", а както сега ги наричат на "комунизма") са идеология, защитаваща интересите на 
фракции от елита борещи се за, или вече завладели целия национален капитал. Искаме да 
подчертаем, че много ерудирани, компетентни, мислещи и т. н. икономисти, като например 
Евгени Матеев, убедително защитават "предимствата" на монополизма във формата му на 
"социализъм" – тоест на съветски държавен капитализъм. 

Не по малко "аргументирани" и "убедителни" са аргументите на обратната страна – на 
защитниците на минимизацията на ролята на държавата в икономическите процеси, на при-
вържениците на икономическия либерализъм, на икономистите гледащи през увеличително 
стъкло присъщата на капиталистическия начин на производство конкуренция, като напри-
мер Хайек. Но те са в не по малка степен, от "комунизма" идеология, изразяваща интереси-
те на определени фракции на икономическия елит. 

Управляващата класа използва стратегии на минимализация на държавната намеса (ли-
берализъм), или на максимализация на държавната намеса (държавен капитализъм) за 
концентрация на капиталите, в зависимост от конкретните интереси на икономическия 
и политическия елит. В едни етапи, периоди и ситуации по-добрата (за управляващия 
елит) стратегия е на минимализация, в други етапи, периоди и ситуации по добрата страте-
гия е на максимализация на държавната намеса. Споровете в научните среди, че минимали-
зацията, или обратно максимализацията сами по себе си са нещо "добро" или "лошо" от 
гледна точка на обществения интерес, обикновено имат идеологически, а не научен ха-
рактер. Превесът в едни периоди на едната теория над другата не се дължи на открити нови 
"убедителни" аргументи и нови научни "открития", а на това, че в даденият период и ситу-
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ация едната или другата стратегия е по-изгодна за икономическия елит, и управляващата 
класа дава медийно предимство на теориите обосноваващи "научно" нейните предимства 
(на изгодната стратегия). 

Впрочем новите аргументи и научни "открития" най-често са резултат на "добрата ори-
ентация" на учените спрямо конкретните интереси на икономическия елит в дадения пери-
од. Те търсят аргументи и правят "открития" в полза на изгодната за икономическия елит в 
момента стратегия. 

Управляващите класи в различните страни по начало имат предпочитания към макси-
мализацията на държавната намеса в икономическите процеси. И това е естествено. Защо-
то в условията на минимализация икономическият елит трябва да влага значителни усилия 
за постигане на диференциална печалба, като съществено условие за концентрацията на 
капитала. Докато максимализацията на държавната намеса води директно до концентрация 
на капитала. В периода преди основната буржоазна революция, в условията на абсолютист-
ка държавност във всички държави се използва стратегията на максимализация. След бур-
жоазните революции в условията на бонапартистка държавност, след кратки периоди на 
минимализация, също трайно се преминава към стратегия на максимализация. Разбира се 
има и национални особености. Несъмнено е, че елитите в англосаксонските страни по-често 
от другите страни използват стратегията на минимализация. Но като цяло и при тях страте-
гията на максимализация е предпочитана. 

Научният проблем е – защо в едни епохи и страни управляващите класи дават публично 
предимство на икономическия либерализъм, а в други епохи и страни (може и в една и съ-
що страна, но в различни периоди) дават публично предимсво на алтернативните теории – 
за необходимостта от държавна намеса. Това е реалният научен проблем! 

4.2. Изследванията на Михаил Восленски  
за собственика на средствата за производство при "социализма" 

Проблемът за това, кой социален субект е собственик на средствата за производство при 
"социализма" и какви са взаимоотношенията между неговите различни управленски йерар-
хии най-добре е разработен от Восленски. Той въведе в научна употреба и понятието "но-
менклатура", което в момента се използва твърде широко.1 
Номенклатурата според Восленски, това е: 
1) "Списъкът на ръководните длъжности, заемането на които се определя не от начални-

ка на даденото ведомство, а от висшестоящ орган; 
2) Списък на хората, които заемат тези длъжности или имат право да ги заемат."2 
Висшестоящите органи – това са различните нива на партийни комитети. Восленски чес-

то използва и официалното определение на номенклатурата, използвано от КПСС – "Списък на 
най-важните длъжности, кандидатите, за които предварително се разглеждат, рекомендират 
и утвърждават от дадения партиен комитет (районен, градски, областен и т.н.) Освобожда-
ването от работа на лица, влизащи в номенклатурата на даден партиен комитет, също става 
с неговото съгласие. В номенклатурата се включват работниците, заемащи ключови постове."3 
Според Восленски собственик на цялото национално богатство при съветския държавен 

капитализъм ("социализъм") е номенклатурата. Възлова роля в този колективен собственик 
според него играе партийната бюрокрация, партийният апарат. Той оприличава партийната 
управленска йерархия на централния корпус на ракета. Тази ракета има четири стабилиза-

                                                 
1 За съжаление не като научен инструмент, а като политическо ругателство. 
2 Цит. пр., стр. 83.  
3 Пак там, стр. 149. 
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тора – два големи и два малки. Първите два са номенклатурните длъжности на КГБ и на 
въоръжените сили. Двата малки стабилизатора са номенклатурата на органите за пропаган-
да и органите на външнополитическите работи.1 
Восленски отлично показва субординиращата роля на централния корпус на ракетата – 

партийната бюрокрация във всички управленски дейности, а също и при разпореждането, 
владеенето и ползването на държавната собственост. Той подчертава, че който и да е ми-
нистър не може нито да назначи, нито да свали директор на предприятие от неговото ми-
нистерство без съгласието на секретаря на областния комитет, където е разположено предп-
риятието; без съгласието на секретаря на районния комитет не може да го изпрати дори 
в краткотрайна командировка в "социалистическа" страна, камо ли в капиталистическа.2 
Този възглед на Восленски е много точен. Партийната йерархия при държавния капита-

лизъм безспорно е ядро, субординиращ елемент на колективния собственик, на номенкла-
турата на управляващата партия. Показателни за това са постоянните провали на опитите да 
се разграничат управленските функции между стопанските органи за управление и партий-
ния апарат. В България от края на шейсетте и началото на седемдесетте години многократ-
но на високи партийни форуми се подчертава необходимостта от разграничаване и прех-
върляне на управленски функции от партийните органи на стопанските органи за управле-
ние.3 Въпреки че това е постоянно обсъждана тема, въпреки вземаните решения за разгра-
ничаване и прехвърляне на управленски функции на стопанските органи за управление, на 
практика разпореждането, владеенето и ползването на собствеността и през седемдесетте, и 
през осемдесетте години остават прерогатив на партийната бюрокрация. Всъщност другоя-
че не може и да бъде. От рационална гледна точка, от гледна точка на ефективността на 
управлението прехвърлянето на функциите от началото на седемдесетте години е безуслов-
но необходимо. Това не става, но съвсем не случайно. Причината е, че прехвърлянето на 
функции на практика означава промяна в собственическите отношения, означава, че пар-
тийната бюрокрация губи характера си на титулярен собственик. Дори без да съзнава раци-
онално тази перспектива, партийният апарат на комунистическите партии има остро и вярно 
класово чувство, така че в съответствие със своя интерес въпреки собствените си решения той 
изобщо не прехвърля управленски функции на стопанските органи и продължава да запаз-
ва пълния контрол над държавната собственост. И тъй като в условията на изградена едра про-
мишленост този тип собственически отношения се превръщат в пречка за развитието на произ-
водителните сили, обществото постепенно изпада в тежка социално-икономическа криза.  
Восленски се спира и на характера на отношенията между собственика на средствата за про-

изводство и непосредствения производител. Характера на отношенията той определя като експ-
лоатация на непосредствения производител от господстващата класа – съветската номенклатура. 
Восленски използва марксовия подход при изследване на експлоатацията – разглеж-

да абсолютното удължаване на работния ден (9 параграф), интензификацията на труда (10 
параграф), експлоатацията на женски и детски труд (12 параграф), и т. н. Той подробно изс-
ледват формите и степента на експлоатация. Приносът му към изследване на отношенията на 
собственост в СССР на емпирично равнище е безспорен. Но не и на концептуално равнище. 
Четвърта глава на неговата книга е озаглавена: "Номенклатурата – експлоататорската 

класа на съветското общество". В тази твърде голяма глава – състояща се от 18 параграфа, той 

                                                 
1 Пак там, стр. 165-172.  
2 Пак там, стр. 166.  
3 Виж: Марков, М. "Партията и научното управление на обществото", С, 1969 г., стр. 32; Живков, T. "За 

последователно прилагане на ленинските принципи в областта на социалната политика и осигуряване 
на висока ефективност и строг режим на икономии при използването на трудовите, материалните и 
валутните ресурси на страната", Избр. сьч., т. 25, С, 1978 г., стр. 157.  
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има претенция, че прави политикономия на "социализма". Всъщност опитите му да прави ка-
тегориален политикономически анализ са банални и неудачни.1 Какво имаме предвид? 
Тъй като все се "напъва" да компрометира марксизма, в опита си да "опровергае" трудо-

вата теория за стойността той задава "коварния" въпрос: "Нима стойността на стоките се 
определя само от количеството, изразходвано за тяхното производство общественонеобхо-
димо работно време, както твърди тази теория? Надали! Една и съща шуба ще има съвсем 
различна стойност в студения Сибир и в горещата Африка... Стойността зависи не само от 
овеществения в стоката труд, но очевидно в още по-голяма степен от търсенето на стоката в 
дадения момент."2 Но: 

1. Трудовата теория за ценността (изполвам термина ценност, а не стойност, защо-
то това е по-точният превод) при изследването на субстанцията на ценността се абстрахи-
ра от влиянието на търсенето и предлагането, приема, че те са уравновесени; 

2. Изследва масовите, широкодостъпни стоки, а не редките стоки или стоки, продукт 
на уникален труд – например произведения на изкуството. 
Ясно е, че Восленски твърде повърхностното и несериозно се е занимавал с марксовата теория. 
Невярна е и неговата теза за характера на експлоатацията при "социалистическата" 

държавна собственост. Той счита, че управляващата класа при "социализма" използва из-
въникономически, докапиталистически форми на експлоатация на непосредствения про-
изводител. Въпреки, че изследва класически за развития капитализъм форми на експлоата-
ция (например сделната заплата) в СССР, той счита, че: "Номенклатурата предпочита пред 
материалното стимулиране на трудещите се принуждението – организационния и пропаган-
дисткия камшик, а не моркова. Това я отличава от капиталистите и я поставя в един ред с 
феодалите и робовладелците."3 
В тази теза няма нищо вярно. След като приключи периодът на генезиса на капитализма, 

използването на извъникономически методи на експлоатация става изключение, а не пра-
вило в концентрацията на капитала. Реактивиране в СССР на извъникономически форми на 
експлоатация е имало по време на Втората световна война. Но това е характерно за всички 
страни, участващи във войната. Управляващата класа – както в СССР, така и в останалите стра-
ни с централизиран национален капитал, използва икономически, а не извъникономически ме-
тоди на експлоатация. Това не се дължи на нейно "благородство", или на някакви други субек-
тивни предпочитания. Напротив! Управляващата класа дълго време запазва рефлекса и афини-
тета си да използва извъникономически форми на експлоатация. Но тя не прибягва до тях, за-
щото това е невъзможно при достигнатата степен на развитост на обществото.4 
Причината за погрешните тези на Восленски за държавната собственост са концептуал-

ни. Той счита, че естественото развитие на капитализма в Русия се прекъсва поради бол-
шевишкия преврат и поради прилагането от болшевишката партия на метода на тоталното 
одържавяване – метод, представляващ ядрото на социалистическата доктрина.5 Идеята за 
използването на този метод – на тотално одържавяване, чрез което управляващата класа – 

                                                 
1 Но като емпирия, пак ще повторим, като едно, макар и описателно изследване на формите и 

степента на експлоатация в СССР, това, което той е направил в тази глава, е безспорно ценно. 
2 Цит. произв., стр. 187. 
3 Пак там, стр. 233. 
4 Впрочем поначало в използването на категориалния апарат Восленски е противоречив и непос-

ледователен. Изследвайки експлоатацията при държавния капитализъм, той постоянно употребява 
категорията принадена стойност. А в същото време отрича капиталистическия характер на експлоа-
тацията. Но принаденият продукт добива формата на принадена стойност именно при капиталисти-
ческия начин на производство. Ако искаше да е последователен, Восленски би трябвало да използва 
категорията принаден продукт, а не категорията принадена стойност. 

5 Восленски, М. "Номенклатура", Изд. "Советская Россия", Москва, 1991 год., стр. 609. 
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политбюрокрацията, регламентира целия живот на обществото, минава като червена нишка 
през всички социалистически учения.1 Социалистическите идеи не са свързани с някоя оп-
ределена историческа епоха. Те са израз на съществуващите винаги и у всички народи меч-
ти за справедливост, всеобщо благоденствие и щастие. Тези мечти обаче, свързани с идеите 
за съвместно жилище, общност на жените, обществено възпитание и т. н., водят до разг-
леждането на човека не като неповторима индивидуалност със своя собствена съдба, а към 
възгледа за човека- единица, който в съответствие с даден регламент работи, весели се, не-
годува и възпроизвежда потомство – всичко това под бдителния надзор на властимащите. 
Историята показва, че от дълбока древност досега тази идеология, тази доктрина се е реали-
зирала многократно, че в различни страни са се предприемали твърде успешни опити за 
създаване на такова общество – мравуняк.2 Азиатските деспотии, например древен Китай, 
също така империята на инките в Перу, болшевишка Русия – това са различни варианти на 
реализация на социалистическата идея. Ядрото на социалистическата идея, на социалисти-
ческата доктрина – тоталното одържавяване, многократно се е прилагало по целия свят. 
Прилагането на този метод на управление се е наслагвало върху различни социално-
икономически формации и е имало за резултат стагнация на обществото.3 
Към тази концепция на Восленски могат да се направят редица критични бележки. 
1. Болшевишката революция побеждава съвсем не случайно и тя не води до "прекъсва-

не", а обратно до силно ускоряване на естественото развитие на капитализма в Русия. Вос-
ленски изобщо игнорира факта, че така нареченото от него "ляво" правителство на Керенс-
ки не успява и не иска да се справи със съдбоносните за руския народ въпроси: 1. да спре 
войната; 2. да реши аграрния въпрос. 
Нерешаването на тези два съдбоносни проблема за няколко месеца изостря революци-

онната ситуация. Всички сериозни автори подчертават това. В мемоарите си Роберт Локарт, 
резидент на британското разузнаване в Русия, човек, който и по произход, и по служба е 
бил убеден враг на болшевишката революция, показва социалната импотентност на това 
толкова "чудесно" според Восленски правителство. Локарт пише, че правителството на Ке-
ренски е било само символ на "необходимата интермедия между царската война и болше-
вишкия свят"4. Според него причините за Октомврийската революция са в това, че търпени-
ето на народа се изчерпва от царящия навсякъде упадък; че нито една друга нация не би 
издържала на толкова лишения така дълго, както руската; че революцията е била револю-
ция заради земята, хляба и мира – преди всичко заради мира. Единственият път за спасение 
на Русия от болшевизма според Локарт е да се сключи мир. Керенски се проваля за това, 
защото не иска мир. Ленин спечелва властта, защото обещава мир.5 

2. Да разгледаме по-подробно тезата на Восленски за реализиралите се в източните дес-
потии, в древен Китай, в империята на инките и пр. социалистически идеали и за "трагич-
ния" резултат от тяхната реализация. Тази теза изобщо не е вярна – нито по същество, нито 
като аргументация: 
а) Исторически не е вярно, че азиатските деспотии, а също и други древни държави от 

подобен тип като Египет, империята на инките и пр., са резултат на прилагането на социа-
листически идеи. Появата на утопичен социализъм в древността е много рядко явление, за 
кратко време и почти никога той – утопичният социализъм – не е господстваща идеология. 
Възникването на източните деспотии е естествен процес, а не резултат на "реализирана 

                                                 
1 Восленски, М. "Номенклатура", Изд. "Советская Россия", Москва, 1991 год., стр. 579. 
2 Пак там, стр. 570-573. 
3 Пак там, стр. 583, 584. 
4 Брюс Локкарт, Р. Г. "История изнутри, Мемуарьi британского агента", Москва, 1991 г.,стр. 164, 165. 
5 Пак там, стр. 157. 
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утопия". Управлявалите династии съвсем не са мечтатели, които в стремежа си към всеоб-
що равенство, щастие и благоденствие и заблуждавайки се относно методите за постигане 
на тези цели създат типа общество, наречено от Восленски "мравуняк". Източните деспоти 
най-вероятно изобщо не са имали каквато и да е представа от "социалистически учения", а 
ако са имали, отношението им най-вероятно е било напълно враждебно; 
б) Обществата от този тип – с държавна форма на поземлена собственост, са доминира-

щи в древността. Дори и през средновековието те обхващат значителни пространства на 
човешката цивилизация – например Руската империя, Османската империя и др. Общест-
ва от подобен тип съществуват и в Европа – древногръцка Спарта е точно такова общество. 
Те са естествена форма на обществена организация на традиционното патриархално 
общество. Регламентацията на обществения живот, която толкова много възмуща-
ва Восленски, е исторически продукт, а не резултат на прилагане на социалистическата 
идеология. Животът на обикновените хора в източните деспотии безспорно е бил силно 
регламентиран. Но той е регламентиран най-вече от обичаите и традициите, а не от идео-
логическата доктрина на управляващия елит. Социалният субект, който превръща патриар-
халния човек в човек-единица, а не в личност, е общността, общината, а не държавната 
власт. Ценностите, нормите, които са определяли ежедневния живот на хората, се раждат от 
обичаите и традициите, а не от концепциите, доктрините, идеологиите на управляващите, 
още по-малко от "социалистическа" идеология на управляващите. 

И още нещо. В древността и средновековието плътна регламентация на живота на 
индивида има и в общества със слаба централна власт и разпокъсана собственост, кое-
то противоречи на тезата на Восленски. Причините са пак същите – животът на патриар-
халния човек е изолиран в общината и регламентиран от обичаите и традициите. Дали дър-
жавната власт е централизирана или обратно – децентрализирана, дали земята е държав-
на собственост, или феодална, това не оказва съществено влияние на неговия начин на жи-
вот. Тезата на Восленски, че социалистическата идея от най-дълбока древност досега се реали-
зира многократно, раждайки общества – "мравуняци" не отговаря на историческите факти; 

в) Не отговаря на историческата истина и твърдението на Восленски, че установяването 
на "социализъм" в древността води до стагнация на обществото. Обществата от подобен тип 
са основни огнища на човешката цивилизация – древен Китай, древен Египет, империята на 
инките и пр. За тези общества, и по-специално за Египет и Китай, (които са с дълъг – хиля-
долетен исторически континуитет) е характерна цикличност на социално-икономическото 
развитие. В определени продължителни периоди предоставяната във владеене на членове-
те на привилегированото съсловие поземлена собственост запазва условния си характер. 
Тази икономическа основа е свързана обикновено със силна централна власт. Следва съ-
що продължителен период на рязко намаляване условния характер на поземлена-
та собственост. Тези периоди се характеризират с отслабване на централната власт, разпо-
късване на империите и дори тяхното завладяване от чуждоземни завоеватели. Трудно е да 
се каже в кой от двата периода цивилизационните процеси се развиват по-успешно. Но при 
всяко положение времето на силно условния характер на поземлената собственост и съот-
ветна силна централна власт, период, през който типът на обществото е според разбирания-
та на Восленски "социалистически", не е време на стагнация. Този период си има своите 
закономерности и етапи на развитие. Само последните фази на такъв период могат да се 
определят като време на стагнация. Което е напълно естествено в общоцивилизационен 
план и причината за което съвсем не е, че в това общество са се прилагали "неправилните" 
"социалистически" идеи. 

Разликата в характера на държавната собственост при съсловните и при капиталистичес-
ките общества разкрихме по-горе. 
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Пета глава 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ КАЛКУЛАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ 
ДЕБАТ: КОНТЕМПОРАЛНИ ПРОЧИТИ И ИМПЛИКАЦИИ 

5.1. Въведение в темата 

Настоящото изложение се обръща към историята на икономическата мисъл в търсене на 
отговор на въпроса, дали въпреки неговите недостатъци капитализмът наистина е най-
доброто нещо, с което разполага обществото; дали с падането на Желязната завеса круше-
нието на социализма в Централна и Източна Европа не е основано преди всичко на идеоло-
гически причини; дали той не е жертва на необосновани положителни свръхочаквания пред 
новото и различното; или случилото се в края на 90-те г. на ХХ в. е неизбежно следствие от 
неговата вътрешна несъстоятелност.  

В изследването исторически накратко е фокусирано върху някои ключови моменти и ас-
пекти в развитието на т.нар. "социалистически калкулационен дебат" (известен още като 
"икономически калкулационен дебат") през периода на 20-те и 30-те години на ХХ в. Самото 
наименование – "социалистически калкулационен дебат", е лансирано от Лудвиг фон Мизес в 
негова критика на социализма в Мизес (1920)1, а базисни въпроси на подобна дискусия са пов-
дигнати далеч преди този период в рамките на социалистическото движение. Пример в тази 
насока, в частност, е социалистическата визия на Дж. Стюарт Мил от 1844 г.2  

Дебатът от 20-те и 30-те години е между австрийската школа в икономикса, представена 
от Лудвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек, аргументиращи теоретическата и практическа-
та неосъществимост на социалистическото планиране, и неокласиците валрасианци, твър-
дещи, че "калкулацията" е възможна, и между неокласическите икономисти и икономистите 
марксисти – сред последните най-вече Оскар Ланге, Аба Лърнър, Фредерик М. Тейлър, 
Хенри Дикинсън и Морис Доб, спорещи относно преимуществото между капитализъм и 
социализъм.3 Този спор е по същество относно възможността за функционирането на пла-
нова социалистическа икономика без подчиняването на социалистическото производство на 
закона на стойността и осъществяването на "икономическа калкулация" със стоково-пари-
чен инструментариум – без пари и без цени на капиталовите блага, с прилагането на цент-
рализирано планиране за разпределението на средствата за производство като заместител на 
капиталовите пазари, с център именно върху ефективността на социално-икономическата 
организация на производството.4 Макар и популяризиран като дебат за преимуществото на 
единия от двата икономически строя, според водещи историци на икономикса застъпването 

                                                 
1 Mises, Ludwig von (1920) "Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen", Archiv für 

Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 47, n. 1, pp. 86-121. English trans. S. Adler, "Economic Calculation in 
the Socialist Commonwealth", in Hayek, Friedrich A. von, ed. (1935) Collectivist Economic Planning, 
London, Routledge, reprinted in Hayek, F. A., ed. (1975 [1935]) Collectivist Economic Planning, Clifton, NJ: 
Augustus M. Kelley, pp. 87-130.  

2 Вж. Levy, David M. and Sandra J. Peart (2008) "Socialist Calculation Debate", in Durlauf, Steven N. 
and Lawrence E. Blume, eds. (2008) The New Palgrave Dictionary of Economics, second edition, Palgrave-
Macmillan, Vol. 7 (pp. 685-692), рр. 685-686. 

3 Вж. The Economic Realms: The Socialist Calculation Debate [The Economic Realms: Exploring 
Heterodox Economics, Mainstream Economics, and Environmental Sustainability], http://theeconomicrealms. 
blogspot.com/2013/10/the social..., p. 1. 

4 Вж. пак там. 
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на позициите на страниците на списанията по-скоро сочи, че това е спор между самите со-
циалисти относно действието на закона на стойността при социализма и прилагането на 
стоково-паричните отношения.1 Под формата на обсъждането на предложения за пазарен 
социализъм и търсенето на информационни технологии и др.п. за осъществяването на де-
централизирано планиране, дебатът продължава и в края на ХХ и началото на ХХІ в. 

Настоящото изложение не претендира за новаторство и не представлява преоценка на 
съществуващия дебат. То има за цел да открои важни възгледи, развити по време на разгър-
налите се обсъждания, и да предложи тяхното вземане под внимание като стартов пункт и 
ориентир в базисните анализи и оценки на съвременните перспективи на обществото. 

Най-напред е проследена стандартната/класическата представа за дебата върху "социа-
листическата икономическа калкулация" от посочения период, а след това вниманието е 
съсредоточено върху представянето на неговата съвременна (нова) австрийска интерпрета-
ция, основана на централната роля на негласното знание и откритието.  

5.2. Общоприето представяне на социалистическия калкулационен дебат 

Дебатът върху социалистическата икономическа калкулация, разпален през 20-те и 30-те 
години на ХХ в., е върху това, дали е възможно да съществува рационална икономическа 
калкулация в социалистическата икономическа система, определена като такава с държавна 
собственост върху средствата за производство. Двата претендиращи възгледа в дебата 
са: от една страна, икономистите от австрийската школа, които отричат тя да е възможна; и 
от друга страна, икономистите, работещи във валрасианската теоретико-методологична не-
окласическа рамка, които твърдят, че такава калкулация е възможна.  
Както показва Доналд Лавоа (1985)2, до 80-те години на ХХ в. включително споровете 

центрират вниманието около две основни тези: тезата за формалната еквивалентност, или 
имитационната теза, и тезата за подобрението, или за превъзходството. Около първата 
се консолидират икономисти, допускащи, че при социалистическо общество с обща собст-
веност върху средствата за производство приложението на планиране повтаря (имитира) 
функционирането на капиталистическото общество с частна собственост върху средствата 
за производство. Защитниците на втората теза излагат доводи, съгласно които социалисти-
ческото общество ще функционира дори по-добре от капиталистическото.  
От историческия преглед на дебата – преди рухването на социализма като социален 

строй в страните от Централна и Източна Европа и периода след това – може да се обобщи, 
че по същество той представлява спор за моделите и за взаимодействието между модели-
те и мотивацията, която ги обезпечава. Например, ако неокласическата икономическата 
теория приема един модел да е истинно описание на капиталистическото общество, може 
ли той да бъде използван за описание на социалистическото общество.  
Подкрепа за формалната еквивалентност (имитационната теза) се съдържа в работата на 

Фредерик М. Тейлър (1929 [1928])3, който пръв се включва в дебата с контрааргумент на 
изложения от Мизес в Мизес (1920) аргумент (вж. Дикинсън, 1938, с. 532, цит. по Леви и 

                                                 
1 Вж. Vaughn, Karen I. (1980) "Economic Calculation under Socialism: The Austrian Contribution", 

Economic Inquiry, Vol. 18, No. 4 ( pp. 535-554), p 537. 
2 Вж. Lavoie, Donald (1985) Rivalry and Central Planning, Cambridge, Cambridge University Press; вж. 

Levy, David M. and Sandra J. Peart (2008) "Socialist Calculation Debate", in Durlauf, Steven N. and 
Lawrence E. Blume, eds. (2008) The New Palgrave Dictionary of Economics. 

3 Taylor, Frederick M. (1929 [1928]) "The Guidance of Production in a Socialist State", American 
Economic Review, 19, pp. 1-8 [президентско обръщение на Фредерик М. Тейлър като новоизбран пре-
зидент на Американската икономическа асоциация]. 
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Пърт, 2008, с. 687)1. Ф. Тейлър проектира модел на пазарен социализъм, при който е запазен 
потребителският суверенитет, като потребителският избор диктува на държавните органи 
какво да се произвежда, а социалистическите плановици следват алгоритъм, който възпро-
извежда пазарния модел на капитализъм2. В неговото решение, обаче, не може да се открие 
новаторска идея, защото в предисторията на дебата Енрико Бароне (1908)3 вече е направил 
това. Бароне извежда решение на проблема за максимизиране на общественото благосъсто-
яние при социализъм чрез следването на итеративна процедура на проби и грешки; той ана-
лизира и експерименталното извеждане на производствените коефициенти. Тези негови 
постижения се явяват стабилна теоретична основа, върху която той защитава възгледа, че 
социалистическото решение е по-добро от капиталистическото. Иронията е, че оригинал-
налният принос на Бароне остава в архивите доста дълго време, без да подхранва теоретич-
но пазарните социалисти и без да е използван като оръжие в реториката. 
През 30-те години на миналия век се ражда нова вълна научна литература, вдъхновена 

от успеха на модела на пазарен социализъм на Фредерик М. Тейлър, която запазва потреби-
телския суверенитет и доразвива тезата за подобрението/превъзходството. Хенри Дикин-
сън (1933)4 защитава модел, който е изграден в контекста на неокласическите измервания 
на благосъстоянието, като прави корекция в него, която да преодолее или смекчи един от 
недостатъците на системата на капитализма – интернализирането на външни ефeкти. Морис 
Доб (1933)5, който първоначално също е в редиците на поддръжниците на такива неокласи-
чески модели, открива в дискусията основания за скептицизъм. На фона на ентусиазма на 
научната общност, той поставя въпроса, дали може държавата действително да култивира 
вкусове и защо неокласическите принципи на оптимизация да се прилагат към държавата, 
която може да генерира технически прогрес (вж. Леви и Пърт, 2008, с. 687). В този интелек-
туален контекст развива своите идеи и Аба Лърнър – ключова фигура в дебата, който ре-
шително подлага на критика и усъвършенства алгоритъма, проектиран от Дикинсън. В 
средата на 30-те години, лагерът на неокласиците достига до консолидирането на модел на 
пазарен социализъм около подобрен алгоритъм, с ключова роля на идеите на Ланге (1936) и 
с корекциите на Лърнър (1936); това е моделът на Ланге-Лърнър6.  
Работата по изграждането на австрийския аргумент и контрааргумент постепенно съз-

дава условията за самоосъзнаването на австрийската школа и нейното еманципиране от 
неокласицизма. Разгърналият се дебат допринася за кристализирането на австрийската па-
радигма след 30-те години на ХХ в. – за това докладва Израел Кирцнер през 80-те години 
(вж. Кирцнер, 1988, Бьотке, Койн и Лийсън, 2005;7 и др.). Освен Мизес, ключова фигура в 

                                                 
1 Става дума за Dickinson, Henry D. (1938) "On the Economic Theory of Socialism", Economic 

Journal, 48, pp. 531-533. 
2 Вж. Levy, David M. and Sandra J. Peart (2008) "Socialist Calculation Debate", in Durlauf, Steven N. 

and Lawrence E. Blume, eds. (2008) The New Palgrave Dictionary of Economics.  
3 Barone, Enrico (1908) "Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista", Giornale degli 

Economisti, September/October. Reprinted as "The Ministry of Production in the Collectivist State" in Hayek, 
Friedrich A. von, ed. (1935) Collectivist Economic Planning, London, Routledge.  

4 Dickinson, Henry D. (1933) "Price Formation in the Socialist Community", Economic Journal, 43,  
pp. 237-250. 

5 Dobb, Maurice H. (1933) "Economic Theory and the Problem of a Socialist Economy", Economic 
Journal, 43, pp. 588-598. 

6 Вж. съответно Lange, Oskar R. (1936) "On The Economic Theory of Socialism: Part one", Review of 
Economic Studies, 4, pp. 53-71; и Lerner, Abba P. (1936) "A Notice on Socialist Economies, Review of 
Economic Studies, 4, pp. 72-76.  

7 Kirzner, Israel M. (1988) "The Economic Calculation Debate: Lessons for the Austrians", Review of 
Austrian Economics, 2, pp. 1-18; Boettke, Peter J.; Coyne, Christopher; Leeson, Peter T. (2005) "Hayek vs. 
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консолидирането на тази влиятелна парадигма е Хайек – с идеите, които се раждат в дебата 
и превръщат в нейни основни догми, например за ролята на капиталистическия предприе-
мач, каталактиката, негласното разпръснато знание, откриването, които той излага и разис-
ква в серия от публикации от 1935, 1940, 1945 година и др. Със своя авторски принос в Ха-
йек, ред. (1935)1 Хайек пристъпва към втора линия на защита на австрийския възглед, която 
се основава на практически възражения към изчислителния и информационния проблем, 
опонирайки на амбициозната неокласическа система от едновременни уравнения като тези 
във визията на Бароне-Тейлър-Дикинсън-Ланге-Лърнър. Той дискутира статичния характер 
на анализа на неокласиците, като подлага на критика моделите на пазарен социализъм, ал-
горитъма и мотивацията, заложена в уравновесяващия "механизъм". Въпросите, които той 
повдига в Хайек (1940)2 – за коректността да се прилага модел на пазарен социализъм, изхож-
дащ от неокласически равновесен модел на конкурентна икономика с икономически агенти без 
пазарен натиск върху цените, – стават отправната точка за изграждането на неговата ключова и 
влиятелна статия "Използването на знанието в обществото" от 1945 г.3 Той показва дисперсията 
на негласното знание в капиталистическото общество и уникалната роля на пазара и пазарните 
цени. Цените отразяват разпръснатото знание, притежание на всички участници в конкурентна-
та капиталистическа икономика. Превъзходството на капитализма е защитено.  
Двете основни интерпретации на дебата са обобщени в т.нар. стандартна и ревизирана версия.  
Стандартното обяснение на дебата е това, формулирано от видни неокласически ико-

номисти в периода на първите години след Втората световна война (вж. Бергсон, 1948; 
Шумпетер, 1954; Самуелсън, 1948)4. Стандартната позиция (вж. Бергсон, 1948; Лавоа, 1985; 
Темкин, 1989)5 може да бъде изложена, резюмирайки обобщенията на Бергсон (вж. Котрел 
и Кокшот, 1993, с. 4)6, в следните четири пункта: 

1. Предистория на дебата. В условията на валрасианска революция, интелектуалната 
привлекателност на модела на общото равновесие създава свръхочаквания за неговите ев-
ристични възможности. Така, през първото десетилетие на ХХ в. Вилфредо Парето и Енри-
ко Бароне7 показват формалната еквивилентност между оптималната алокация на ресурсите 

                                                                                                                                      
the Neoclassicists: Lessons from the Socialist Calculation Debate", pdf изт. Published in The Elgar 
Companion to Hayekian Economics, edited by Norman Barry, Edward Elgar, 2005. 

1 Вж. Hayek, Friedrich A. von (1935a) "Nature and History of the Problem", in Hayek, F.A., ed. (1975 
[1935]), pp. 1-40; и Hayek, Friedrich A. von (1935b) "The Present State of the Debate", in Hayek, F.A., ed. 
(1975 [1935]), pp. 201-243. Последният източник е препечатен като: "Socialist Calculation II: The State 
of the Debate (1935)", in Hayek, Friedrich A. von (1972) Individualism and Economic Order, Gateway 
Edition, Chicago, IL: Henry Regnery. 

2 Вж. Hayek, Friedrich A. von (1940) "Socialist Calculation III: The Competitive ‘Solution’", 
Economica, 3, No. 26 (May). Reprinted in Hayek, Friedrich A. von (1972) Individualism and Economic 
Order, Gateway Edition, Chicago, IL: Henry Regnery, pp. 181-208.  

3 Вж. Hayek, Friedrich A. von (1945) "The Use of Knowledge in Society", American Economic Review, 
35, No. 4 (September), pp. 519-530. Reprinted in Hayek (1972), pp. 77-91.  

4 Вж. Bergson, Abram (1948) "Socialist Economics", in Ellis, H. S., ed. (1948) A Survey of 
Contemporary Economics, Philadelphia, Blakiston, pp. 412-48; Schumpeter, Joseph A. (1954) History of 
Economic Analysis, New York, Oxford University Press; Samuelson, Paul (1948) Economics, first edition, 
New York, McGraw-Hill. 

5 Вж. Bergson, Abram (1948), цит. изт.; Lavoie, Donald (1985) Rivalry and Central Planning, Cambridge, 
Cambridge University Press; Temkin, Gabriel (1989) "On Economic Reforms in Socialist Countries: the Debate on 
Economic Calculation under Socialism Revised", Communist Economies, Vol. 1, pp. 31-59. 

6 Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993) "Calculation, Complexity and Planning: The Socialist 
Calculation Debate Once Again", pdf (35 pp.), публикувано със същото заглавие в Review of Political 
Economy, Vol. 5, No. 1, 1993, pp. 73-112.  

7 Вж. Barone, Enrico (1908) "The Ministry of Production in the Collectivist State", in Hayek (1935). 



 
 

81 

при социалистическа икономика и равновесието на съвършено конкурентната пазарна сис-
тема. И двамата пристъпват към решаването на система от едновременни уравнения на вал-
расианско общо равновесие.  

2. Първоначално австрийско противопоставяне, или първа вълна на отстояване на ав-
стрийския възглед. Тази линия на защита фокусира внимание и научни усилия около тезата 
за невъзможността. През 1920 г., както се отбеляза, в кратка статия Лудвиг фон Мизес1 
отстоява тезата за невъзможност за рационална икономическа калкулация при социализма. 
Факт е, че той пренебрегва авторските приноси на своите предшественици валрасианци, 
което оставя риска да бъде атакуван за това, както и загадката за тяхното загърбване и лип-
сата на приемственост. Ако ранният аргумент на Мизес в дебата отстоява логическата не-
възможност на рационалната калкулация при социализма, то защитата му се пропуква. 
Неговите предшественици са проектирали високоабстрактен социалистически валрасиански 
модел с теоретичен алгоритъм за достигането на общо равновесие, предполагащ пълна ин-
формация за потребителските оценки и технологията, както и необходимите в случая везде-
същи логически способности на планиращите агенти. Поради изчерпването на силата на 
тази теза обаче, австрийската позиция преминава към нейното спасително подменяне – въп-
реки че рационалната калкулация при социализма е логически възможна, в реалната ико-
номика са налице непреодолими трудности за нейното осъществяване. 

3. Втора вълна на австрийския аргумент. В ерата на изобилие от модификации на паза-
рен социализъм, Хайек укрепва австрийския възглед с приноси в сборника от 1935 г., в кой-
то препечатва статията на Мизес заедно с двете свои студии. Незащитимата теза за не-
възможността е изоставена. "Практическите трудности" пред социалистическата калку-
лация биват открити в мащабите на изчислителната работа с едновременните уравнения; 
плановият агент, – освен ако не е с безгранични логически възможности, – не би могъл да 
реши всички необходими уравнения, докато пазарният механизъм би могъл. 

4. Аргументите на лангеанския "социализъм". Отслабената австрийска позиция успешно 
е атакувана от Оскар Ланге през 1938 г.2; той реконструира социалистическата идея и по-
казва, че социалистите могат да подражават на валрасианския процес на tâtonnements, с ро-
лята на аукционера-диригент и процеса на проба и грешка, за да се достигне успешно до 
ценови вектор на общото равновесие. Калкулационната теза и ограниченията в човешките 
когнитивни способности – като възражения на австрийската позиция, не са издържани. 
Стандартното тълкувание на дебата в този аспект е, че позицията на социалистите е по-

бедила, а австрийската позиция е разгромена. Показано е, че в социалистическата иконо-
мика рационалната икономическа калкулация е пракитически възможна. Въпреки това, 
историците на икономическата мисъл скептично гледат към този факт и изказват съмнения 
за реалната осъществимаст на лангеанската система, независимо от нейната победа.3  
Десетилетия след тези обобщения в Бергсон (1948), стандартният възглед за дебата 

глъхне в забвение и дори се обобщава, че е разглеждан само като исторически епизод в 
икономическата мисъл, с минимално значение и роля за съвременната дискусия по въпро-
сите на социализма (вж. Адаман и Дивайн, 1996, р. 523) 4. 

                                                 
1 Mises, Ludwig von (1920) "Die Wirtshaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen", Archiv für 

Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, цит. изт.  
2 Вж. Lange, Oskar R. (1938) "On Economic Theory of Socialism", in Lippincott, Benjamin E., ed. 

(1938) On the Economic Theory of Socialism, New York, McGraw-Hill. 
3 Вж. в Bergson, Abram (1948) "Socialist Economics", in Ellis, H.S., ed. (1948) A Survey of 

Contemporary Economics, Philadelphia, Blakiston, pp. 412-448. 
4 Adaman, Fikret and Patrick Devine (1996) "The Economic Calculation Debate: Lessons for Socialists", 

Cambridge Journal of Economics, Vol. 20, pp. 523-537. 
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5.3. Австрийски ренесанс, социалистически калкулационен дебат  
и консолидиране на австрийската парадигма 

С неолибералната вълна на 80-те години на ХХ в., е налице необходимият импулс за 
преосмисляне на социалистическия калкулационен дебат. Ревизия на калкулационния дебат 
се открива в Д. Рамзи Стийл (1981) и Мърел (1983)1 в началото на декадата, в Темкин (1989) 
и др., но пълна оценка на този възглед откриваме в книгата на Доналд Лавоа (1985) Конку-
ренция и централно планиране: преосмисляне на социалистическия калкулационен дебат. 
Съвременната австрийска школа оспорва стандартното обяснение (вж. също Вон, 1980; Ху-
ерта де Сото, 2010; и др.)2, като твърди, че то е базирано на погрешно разбиране на първо-
началното австрийско противопоставяне и това, че правилното разбиране на австрийската 
позиция окончателно се освобождава от възможността за ефективна икономическа сис-
тема, която не е основана на частна собственост и пазарни сили. Това подновено оспор-
ване на възможността за социализъм е един от факторите, допринесли за съживяване на 
работата в областта на социалистическите икономически модели през 90-те години на ХХ в. 
Докато обаче част от тази работа се отнася до калкулационния дебат (вж. Котрел и Кокшот, 
1993), в разбирането на Адаман и Дивайн (1996) съвременната австрийска критика остава 
без отклик3. В ревизирания възглед за дебата, критиката на Мизес към социализма не е обо-
рена нито от тезата за еквивалентността, предварително изказана от Парето и Бароне, нито от 
твърдението на Ланге. В подкрепа на такава интерпретация в Лавоа (1985) се обобщава, че в 
дебата валрасианците са водили дискусията от гледната точка на анализа на достигането на ста-
тично общо равновесие, докато австрийците – от гледната точка на анализа на динамичното 
приспособяване и откритие в условията на непрекъснато протичащи изменения.  

Ревизираната версия на дебата реабилитира атаката на Мизес (1920), основавайки се на 
следните силни аргументи, останали встрани от фокуса на внимание както на опонентите 
му валрасианци, така и на съгласните с импликациите на общоприетия възглед за дебата:  

1) Важна особеност на аргумента на Мизес е това, че той никога не е отричал абстрак-
цията за функционирането на социализъм в статични условия, а това, че социализмът е 
нерелевантен в реалния свят.  

2) Неокласиците, които го атакуват, използвайки валрасиански инструментариум, недо-
оценяват факта, че валрасианската теоретико-методологична рамка е имала ролята, в най-
добрия случай, "да определи ограничаваща крайна точка на динамично приспособяване при 
конкурентен капитализъм" (Котрел и Кокшот, 1993, с. 5). Тази точка е недостижима, както 
при капиталистически условия, така и при социализъм. Следователно тезата за формалната 
еквивалентност не би могло да бъде използвана като аргумент срещу ранната австрийска 
позиция. Съгласно тази теза, поддържана от неокласиците валрасианци, социализмът би 
могъл да имитира динамиката на неравновесие при максимизиране на печалбата при капи-
талистически условия; ранният австрийски възглед отрича такава възможност. 
Преосмислянето на дебата показва ново отношение към калкулационната невъзможност – 

проблемът, свързан с формулирането и решаването на прекалено голям брой уравнения при 
социалистическа система. Нещо повече, калкулационната невъзможност/пречка като довод 
                                                 

1 Вж. Steel, David Ramsay (1981) "Posing the Problem: The Impossibility of Economic Calculation 
under Socialism", The Journal of Libertarian Studies, V, pp. 7-22; Murrell, Peter (1983) "Did the Theory of 
Market Socialism Answer the Challenge of Ludwig von Mises? A Reinterpretation of the Socialist 
Controversy", History of Political Economy, Vol. 15, pp. 92-105. 

2 Vaughn, Karen I. (1980) "Economic Calculation under Socialism: The Austrian Contribution", Econo-
mic Inquiry, Vol. 18, No. 4, pp. 535-554; Huerta de Soto, Jesús (2010) Socialism, Economic Calculation and 
Entrepreneurship, Cheltenham and Northampton, Massachusetts, Edward Elgar, pdf изт.  

3 Вж. Adaman, Fikret and Patrick Devine (1996), р. 523. 
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на австрийците срещу социализма разфокусирва тяхната позиция, като отслабва тежестта 
на основния им аргумент; Доналд Лавоа (1985) търси отговорност за това от самия Хайек, 
заради промъкването на аргумента за калкулационната невъзможност в неговия нов авст-
рийски прочит на дебата в сборника Колективистично икономическо планиране (1935) и 
най-вече заради концесията, която допуска, да остави отворена вратичка за отпадането на 
калкулационната пречка с напредъка на изчислителните технологии.  

5.4. Повече относно първата линия на защита на австрийската позиция 

Дж. Ст. Мил (1844)1 оборва претенцията за изграждането на универсален икономически 
модел, еднакво приложим и за социализъм и за капитализъм, защото при различен институ-
ционален ред обществото би носило различни ценности; оттук той допуска, че дори в даден 
момент социализмът да не е възможен, при определени бъдещи обстоятелства той би бил 
осъществим. По такъв начин, милианският социализъм на бъдещето се базира на мотиваци-
онна система, основана на общественото мнение, различна от тази при капитализма.  
Мизес не споделя хипотезата за промяната на човешката природа; според него, и при капи-

талистическо, и при социалистическо общество тя е една и съща. Той смята, че Дж. Ст. Мил 
греши за мотивацията, която лежи в основата на неговия модел, и че с това той е отговорен за 
популяризирането на наивни и неиздържани концепции за социализма на бъдещето и подхран-
ването на социалистическата идея изобщо. Първите публикации на Мизес в социалистическия 
калкулационен дебат са и реакция срещу допускането за осъществимост на социализма у Мил.2 
В работата на Мизес "Икономическа калкулация при социалистическа обществена соб-

ственост" (1920) са дадени основите на австрийската критика на социалистическата перс-
пектива. Това става в условията на безпрецедентни по това време политически и икономи-
чески трансформации на евроазиатска земя, породили осезаема вълна на интерес към Марк-
совата доктрина. Австрийският възглед в лицето на това оригинално предизвикателство на 
Лудвиг фон Мизес фундаментално е насочен срещу идеята за реален социализъм; тъй като 
Марксовата концепция за социализъм, както е популяризирана, се свързва с централно-
планова социално-икономическа организация на производството без частна собственост 
върху средствата за производство и пари, това би означавало в същата степен да се изостави 
въпросът за рационалната икономическа калкулация. Мизес подлага на основна критика 
марксистката представа за анархията и несправедливостта при капиталистическото произ-
водство, а с това и за нерационалността на пазарния капитализъм и рационалността на пла-
новата социалистическа икономика. Според него изоставянето на пазарите ще означава 
плановата икономика да няма адекватна основа (пазарните цени) за икономическа калкула-
ция и да се допусне плановата икономика да функционира "на тъмно", без икономически 
рационални ориентири. Той дебатира три възможни способи за взимане на икономически 
рационално решение: планиране в натура; планиране с помощта на единица, независима от 
пазарни цени и пари като работното време; и калкулация, основана на пазарните цени. 
Фактически, това са трите дебатирани от социалистите позиции по отношение на "единица-
та на калкулация" при социализма – парите, които да продължат да са единицата на калку-
лация; работното време като такава единица; и калкулация в натура.3 Според Мизес, пла-

                                                 
1 Mill, John Stuart (1844) A System of Logic, in The Collected Works of John Stuart Mill, Vol. 8, 

Robson, J.M., ed., Toronto: University of Toronto Press, 1981.  
2 Вж. в тази насока Levy, David M. and Sandra J. Peart (2008), цит. изт., рр. 686-687. 
3 Вж. The Economic Realms: The Socialist Calculation Debate, p. 1. С позоваване на Adam Buick and 

Pieter Lawrence (1984) "How Socialism Can Organise Production Without Money", Lybertyandsocialism.org. 
Retrieved 13 February 2013; вж. пак там, р. 5. 
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нирането в натура се осъществява в случаите, когато оценката на полезния ефект е достъпна 
и не са необходими реални икономически калкулации. Неговите граници на приложимост 
зависят от сложността на производствения процес. То е приложимо при крайните потреби-
телски блага, "благата от по-нисък разред", както са възприети в австрийската традиция. 
Мизес казва: "По принцип, човек, който познава себе си, може да прави оценка на благата 
от по-нисък порядък" (Мизес, 1935 [1920], с. 961). Той изтъква, че подобно просто оценява-
не е осъществимо и по отношение на средствата за производство, когато икономическата 
система е достатъчно проста; в такъв случай, ако е налице очевидна връзка между разпре-
делението на средствата за производство и производството на определена потребителна 
ценност, е възможно постигането на ефективност. За сложни икономически системи обаче 
става невъзможно с ограничените човешки когнитивни способности да се обхванат всички 
възможни връзки и отношения; в такъв случай е необходима обективна единица за изразя-
ване и оценка на разходите и ползите. Мизес продължава с разглеждането на вложеното 
количеството труд като такава обективна единица, както това е заложено в трудовете на 
класически икономисти като Рикардо и Маркс, и достига до отхвърляне на труда като 
обективната мерна единица. Това той прави като откроява два аргумента: 1) пренебрегва-
нето на разхода на природни ресурси в прилагането на оценяване според вложеното коли-
чество труд; и 2) нехомогенността на труда. Следвайки Марксовото разбиране за труда 
като източник на стойността, Мизес изтъква, че ако се увеличи търсенето за една стока и 
трябва да бъдат използвани по-лоши природни ресурси, то средното общественонеобходи-
мо работно време нараства. Говорейки за невъзобновяеми ресурси, или ресурси, които, по-
ради техните количества, се превръщат в обект на икономическо решение, той поставя въп-
роса, как да се базира изборът на една или друга стока и няма ли социалистическият плано-
вик да е осъден на късогледи решения и решения, водещи до отрицателни външни ефекти, 
ако не и екологични катастрофи.  
Мизес разсъждава, че тъй като в социалистическото общество ще се налага егалитарна 

политика по отношение на доходите, нивото на работната заплата няма да може да се 
използва като адекватен измерител за икономическа калкулация. Той стига до извода, че 
калкулацията в работно време ще изисква трудноизпълними условия за редукцията на вло-
жения сложен или/и тежък труд в прост труд. От тази стартова позиция Мизес защищава 
пазарните цени като неизбежно средство за ефективна координация на икономическата 
дейност – средство за обезпечаването на рационална калкулация при капитализма, и имп-
ликациите на липсата на ефективна ценова система при социализма.2  
В Мизес (1951)3 се защитава примата на капитализма, като инициално се отъждествяват 

печалбената максимизация и максимизацията на задоволяването на човешки потребности. 
"Да се направлява производството към печалба – заявява Мизес – просто означава да се 
направлява то към задоволяване на търсенията на другите хора... Между производството за 
печалба и производствата за [задоволяване на] потребности няма разлика" (Мизес, 1951,  
с. 1434). Впускайки се в полемика със социалистите по проблеми на алокативната справед-
ливост обаче, той сам подрива тезата си. Според него, социалистите погрешно натрапват 
доходното неравенство при капитализма, защото при капитализма доходите са предопреде-
лени от успехите в производството; "доходите възникват – изтъква той – като резултат на 
пазарните транзакции, които са неразривно свързани с производството" (Мизес, 1951,  

                                                 
1 Цит. по Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993) "Calculation, Complexity and Planning: The 

Socialist Calculation Debate Once Again", рр. 6-7. 
2 Вж. Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), рр. 10-11. 
3 Mises, Ludwig von (1951) Socialism, New Haven, Yale University Press.  
4 Цит. по Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), р. 13: footnote 11. 
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с. 1511). Затова, според него, да се говори за разпределение на дохода и в тази реторика да 
се акцентира върху доходното неравенство е типично, когато става въпрос за социализъм, 
защото е продиктувано от политически доводи. Както се анализира от критиците на този 
възглед обаче, фактът, че алокацията на покупателната способност при капитализма е 
ендогенен елемент на производствената система, означава, че предлаганата от него иден-
тификация не е издържана. С това се възразява и на оценката на Доналд Лавоа, че Мизес е 
завещал реалистична, безпристрастна защита на капитализма2. 
Издържа ли тезата за невъзможността? Неизбежна ли е ценовата система, с нейните им-

пликации, при социализма? В Мизес (1920) се допуска да има пазар на стоки за потребление 
(блага от по-нисък разред) и при социализъм, но не и на средствата за производство. Собст-
веността върху средствата за производство е обща и производителните блага не могат да 
станат обект на размяна; оттук, не може да се достигне до паричната им стойност.  

5.5. Модел на пазарен социализъм на Ланге-Лърнър 

Неокласическият лагер в дебата защитава неотменимата роля на ценовата система (вж. 
Дикинсън, 1933; Лърнър, 1934; Дърбин, 19363; и др.), като се опитва да създаде абстрактен 
модел на неокласически пазарен (всъщност, псевдопазарен) социализъм. Най-познат от раз-
работваните от неокласиците модели на пазарен социализъм е този на Оскар Ланге (1938)4. 
Ланге споделя имитационната теза – че социалистическата икономика може да функциони-
ра повтаряйки (имитирайки) капиталистическата. Той защитава социалистическата система, 
като инициално приема, че в социалистическа икономика може да действа ценова система в 
обобщен смисъл, запазваща ключовата роля на цените за рационалната алокация на ресур-
сите, без да съществува действителен пазар на средствата на производство при неговия мо-
дел на социализъм.  
Аргументът на Ланге започва с евристичния капацитет на валрасианската теоретико-

методологична рамка и имплицитната съвместимост на модела на общото равновесие на 
Валрас както с капиталистическа, така и със социалистическа икономическа система.  

Първо, Ланге е наясно с ограниченията и трудностите на модела на общо равновесие. 
Наясно е с възможността за възникването на множество решения и за нестабилност на рав-
новесието. Такива проблеми могат да възникнат, но той приема единственост и стабилност 
на равновесието като норма5. Това го освобождава от научния дълг да постави под съмне-
ние научната достоверност на валрасианската рамка и да търси други пътища за доказване 
на теоретичната стойност на модела на неокласически социализъм. 

Второ, социалистическата планираща агенция или бюро може да разчита на ключовата 
роля на системата на пазарните цени в рационалната икономическа калкулация, като борави 
с разчетни цени за средствата за производство; по такъв начин, икономизиращата роля на 
цените във валрасианската система е запазена. Във валрасианската система на едновремен-
ни уравнения равновесният ценови вектор на конкурентна икономика е определен при ус-
ловието, че той уравновесява търсенето и предлагането на всички стоки, при което иконо-

                                                 
1 Цит. по Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), р. 13. 
2 Вж. пак там. 
3 Вж. Dickinson, Henry D. (1933) "Price Formation in a Socialist Community", цит. изт.; Lerner, Abba 

(1934) "Economic Theory and Socialist Economy", Review of Economic Studies, Vol. 2, pp. 157-75; Durbin, 
Evan F. M. (1936) Problems of Economic Planning, London, Routledge and Kegan Paul. 

4 Lange, Oskar R. (1938) "On Economic Theory of Socialism", in Lippincott, Benjamin E., ed. (1938) On 
the Economic Theory of Socialism, New York, McGraw-Hill, pp.  

5 Вж. Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), р. 14. 
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мическите агенти разглеждат цените като параметрични и се съобразяват с тези цени при 
вземането на икономически рационални решения. Според Ланге, социалистическата иконо-
мическа калкулация в разчетни цени за средствата за производство може да повтори това 
решение при конкурентна икономика: базирайки се на тези цени като параметрични, може 
да се избира комбинация от средства за производство, която минимизира средните произ-
водствени разходи; може да се следва правилото за постигането на алокативна ефективност 
чрез изравняването на пределните приходи и цените на продукцията; и т.н.).1 Няма обаче 
гаранции, че векторът от тези разчетни цени ще бъде равновесният. 

Трето, в системата на пазарен социализъм на Ланге търсенето на равновесния вектор от 
такива разчетни цени е итеративен процес на проби и грешки. Достигането на общо равно-
весие е отговорност на плановата агенция или бюро, встъпила в ролята на Валрасовия аук-
ционер. Тъй като нищо не гарантира съвместимост на решенията на страната на търсенето и 
на предлагането, такова социалистическото общо равновесие се постига чрез поредица от 
корекции на разчетните цени, предприемани от плановата агенция или бюро.  

Четвърто, системата на пазарен социализъм, която Ланге проектира, генерално трябва 
да бъде по-съвършена, защото следва да коригира някои от несъвършенствата на капита-
лизма. Неговият социализъм предвижда повече социална справедливост и отговорност, като 
наред с поставянето на доходите под социален контрол плановата социалистическа иконо-
мическа калкулация взема предвид и външните ефекти и ползи. Освен това той смята, че 
неговата система ще повтаря в известна степен конкурентната икономика – с положител-
ните импликации на такава прилика.  
В последвалата научна работа моделът на Ланге-Лърнър бива модифициран и усъвър-

шенстван, така че днес съществуват негови варианти с различаващи се информационни 
изисквания, изчислителни алгоритми и фактори на околната среда. Независимо от многооб-
разието им, техният неокласически характер и същност (вж. например имплицираната 
Парето оптималност) са запазени: в тях цените или количествата са приспособени или са 
налице апроксимирани набори от производства на социалистическите предприятия чрез 
итеративна процедура, повтаряща тази на пазарния механизъм. 
Тридесет години след оригиналната си публикация и консолидирането на модела, в Лан-

ге (1967)2, в контекста на бума на компютърната революция, Ланге изказва очакване изчис-
лителната техника да доведе до директно решаване на системата от уравнения: "Пазарният 
процес с непохватния процес на tâtonnements – пише той – изглежда старомоден. Той може 
да бъде смятан, наистина, като изчислително средство от епохата преди появата на електро-
никата" (Ланге, 1967, с. 158)3.  
Какви възражения могат да възникнат към модела на Ланге? Е ли лангеанският модел 

коректен модел на социализъм изобщо? Може ли той, в своята модификация, да повтаря 
действието на капиталистическата икономическа система? Може ли да се съгласим, че та-
кава икономическа система би се представяла по-добре от капиталистическата?  
След популяризирането на лангеанската идея и различните версии на пазарен социализъм, 

австрийските методолози-икономисти отправят три основни възражения срещу този модел:  
1) Пренебрежението на модела към същностни характеристики на социализма. Така 

Мизес в Мизес (1949)4 възразява срещу упорството на модерните социалисти да градят схе-
ми на социализъм, при които, противно на традиционното разбиране, е запазен пазарният 

                                                 
1 Вж. Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), р. 14. 
2 Lange, Oskar (1967) "The Computer and the Market", in Feinstein, Charles, ed. Socialism, Capitalism 

and Economic Growth: Essays presented to Maurice Dobb, Cambridge, Cambridge University Press. 
3 Цит. по Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), посочения изт., р. 16. 
4 Mises, Ludwig von (1949) Human Action: A Treatise on Economics, New Haven, Yale University Press. 
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инструментариум на анализа и е допуснато стихийното действие на силите на конкуренция-
та. Той има предвид постановката, че точно обратното е характерно за плановата икономика 
при социализма. 

2) Статичната същност на теорията. Ограниченията на теорията на общото равнове-
сие принуждават Ланге да борави със статична равновесна теория. Тази оценка се под-
държа от Лавоа (1985) и основно утвърждава от Котрел и Кокшот (1993); според последни-
те методът на Ланге е "метод на сравнителната статика", като той "наистина специфицира 
механизъм на приспособяване, който по презумпция ще доближи до общо равновесие, 
следвайки параметричната промяна"1. Много силен контрааргумент на австрийците е имен-
но въпросът за динамиката, който изпъква в реториката малко по-късно в дебата. Докато в 
Мизес (1920 ) се защитава убеждението, че икономическата калкулация е възможна при 
статични условия2, във втората вълна на австрийската критика Мизес и Хайек много по-
категорично атакуват статичните социалистически модели на итеративно приспособя-
ване като този на Ланге. Съпоставката между теоретичния модел на лангеанския социали-
зъм и функционирането на реалната икономика подрива каквито и да е претенции за теоре-
тичната му ценност. В реалната икономика, в тяхното възражение, постоянната промяна е 
правилото; и скоростта на итеративните приспособявания, която се изисква, за да се имити-
ра пазарната скорост на приспособяване, е неизмеримо далеч от възможностите на мудния 
процес на постепенни корекции в лангеанската система.  
Австрийската критика следва следната аргументация. Очевидно, разчетните цени, с кои-

то вземат икономическите си решения икономическите агенти в системата на пазарен соци-
ализъм, не са толкова гъвкави, колкото пазарните цени в реалната икономика. Тромавият 
процес на проби и грешки може да изостава от темпа на динамичните промени в потреби-
телското търсене и технологията, а това осъжда и най-новия социалистически план на неак-
туалност и нови проби и грешки. Достигането до балансиран план изтощава условията, не-
обходими за осъществяването на итерациите. Поради ограниченията в комуникацията и 
средствата за събиране на данни в динамична система, социалистическият плановик няма да 
разполага с пълната и актуална информация за производствените възможности. Оттук, ди-
рижирането на приспособяванията, имитиращи ролята на аукционера при конкурентна ико-
номика, няма да са по силите на планиращата агенция. 

Втората вълна на австрийската критика в дебата извежда на преден план тезата, че 
ключов проблем е не толкова събирането на данни в условията на динамично променяща се 
среда, колкото генерирането на релевантни данни от възможни промени в потребителско-
то търсене или технологията (Лавоа, 1985). С това много категорично е защитена ролята 
на капиталистическия предприемач в апробирането на иновативни процеси или продукти 
при капиталистическата конкурентна икономика.  

3) Проблемът за мотивацията и социалната функция на капиталиста. В Мизес (1951)3 
се разкрива как процесът на динамичното приспособяване в капиталистическата конкурен-
тна икономика рефлектира върху капиталиста като фигурата, която – следвайки икономи-
ческата рационалност – насочва капитала към най-доходоносното приложение. Това според 
него се прави от капиталиста със социална отговорност, много по-голяма от тази, проявява-
на от мениджърите на компаниите при капитализъм и от мениджърите на социалистически-
те предприятия (вж. Мизес, 1951, с. 139)4.  

                                                 
1 Вж. Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), р. 16. 
2 Вж. пак там.  
3 Mises, Ludwig von (1951) Socialism, New Haven, Yale University Press.  
4 Цит. по Cottrell, Allin F. and W. Paul Cockshott (1993), р. 17. 
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Мизесианската критика поставя под съмнение претенцията за модел на пазарен социали-
зъм, като отрича възможността да се говори за икономическа система на социализъм с па-
зар, пазарни цени на средствата за производство и каталактична конкуренция (вж. Мизес, 
1949); моделът на пазарен социализъм се дамгосва като оксиморон и при анализа на соци-
алната функция на капиталиста в процеса на динамичното приспособяване на капиталисти-
ческата икономика. Изтъква се, че в подобни модели се пропуска съществената особеност, 
съгласно която не може да функционира пазарна система без капиталисти, без тяхната спе-
цифична експертиза и свобода да следват икономическата рационалност.  
Сред критиките към вариантите на пазарен социализъм, могат да бъдат прибавени и 

следните три:  
1) Критика срещу социалистическия процес на tâtonnements. Неоавстрийската критика 

(вж. Лавоа, 1985) атакува лангеанския модел за това, че не просто не представлява научно 
акуратна апроксимация на действителна икономическа система, а че е лишен от всякаква 
връзка с действителността. Но тази критика може да бъде отправена като цяло към високо-
абстрактната валрасианска рамка, използвана за модел на пазарен социализъм. Възражения-
та може да са продиктувани от идеологически протест срещу социалистическото модифи-
циране на чисто неокласически теоретико-методологичен апарат или срещу клопката на 
интелектуалната елегантност на тази рамка, въпреки очевидните ѝ ограничения. Критиката 
по-скоро фокусира върху утилизирането и поддържането (въпреки ограниченията) на соци-
ализъм в тази теоретична рамка: ранният Ланге (1938) е критикуван, че допуска постепен-
ният процес на достигане до равновесие да протича в историческо време. Късният Ланге 
(1967) е убеден още повече в своя научен успех, че вижда решаването на системата от 
едновременни уравнения в модела си на пазарен социализъм мигновено, само с една команда 
на компютъра. 

2) Критика срещу способността на планириращата агенция/бюро да планира. Неуспе-
хите на планиращата агенция/бюро да достигне до балансиран план са предмет на засилени 
дискусии особено през 70-те години на ХХ в. 

3) Критика срещу Ex ante решението. Мизес (1949) отрича да е достижимо еx ante ре-
шение на системата от едновременни уравнения.  

5.6. Критиката на обществения характер на "социалистическата"  
държавна собственост на Мъри Ротбард 

Американският икономист, историк и философ Мъри Ротбард, помогнал изключително 
много за възраждането на австрийската икономическа школа през периода 1960-1990 г., по 
много убедителен начин развенчава мита за "обществената" собственост. Логиката на него-
вите разсъждения е следната1:  

Социализмът или колективизмът е всяка ситуация, когато държавата владее всич-
ки средства за производство. При това, казва Ротбард, държавата монополизира цялата 
сфера на производството и забранява частното предприемачество. Според него, социализ-
мът е разпространение на държавния монопол върху отделните предприятия към монопол в 
цялото национално стопанство. Можем да го характеризираме още и като насилствено отс-
траняване на пазара от икономиката. 

Икономическата теория, според американският икономист, се интерсува само от от-
ношенията на собственост или от мащаба на държавния контрол върху икономиката. 
Всички форми на централизирано планиране на икономиката представляват от само себе си 

                                                 
1 Виж. Ротбард, М., "Власть и рынок: государство и экономика. Пер. с англ. Под ред. Гр. Сапова. – Че-

лябинск: Социум, 2010, с. 273-279. 
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разновидности на социализма, независимо от философските и естетическите пристрастия на 
различните социалистически течения и независимо как се наричат те – "леви" или "десни". 
Социализмът може да бъде монархически или пролетарски, той може да преследва както 
изравняване на имуществото, така и да усилва неравенството. Но същността му е една: 
пълен държавен диктат върху икономическия живот. 
Между тези два полюса – напълно свободния пазар и тоталния колективизъм – се разпо-

лага целия спектър от "смесените общества" като различно съчетаване на свободата и хе-
гемонията. Всяко разширяване на държавната собственост и държавното регулиране е фак-
тически крачка по посока на "социализма" или на "колективизма" 
Според него за "обществената собственост" се говори изключително много. "Обществе-

на" собственост наричат обикновенно всяка държавна собственост или всяко държавно 
предприятие. Когато природните ресурси се продават или предават на частния сектор, по 
принцип се смята, че "общественият сектор" е "направил отстъпка" в полза на тесни частни 
интереси. Предполага се, че ако нещо принадлежи на държавата. "ние" – всички останали – 
имаме своята част в тази собственост. На фона на този размах, разбира се, "частната" собст-
веност ни се струва незначителна и малка, смята той. 
Хората, които отъждествяват държавната собственост с обществената, одобряват 

разширяването на държавния сектор в стопанството, без дори да се притесняват от съпътст-
ващите го загуби. Според М. Ротбард, такова отъждествяване е грешно. Собствеността е 
осъществяване на контрол и разпореждане на ресурсите. В крайна сметка собственик на 
вещта е онзи, който се разпорежда с нея, макар че по мнението на американския икономист, 
юристите няма да се съгласят с такава постановка. Държавната собственост означава, че 
владелец на собствеността е апарата на държавното управление. С използването на тази 
собственост се разпореждат ръководителите на апарата, които са фактическите собствени-
ци. "Обществото" или "публиката" не притежава нищо от тази собственост, тъй като нито 
един индивид не може да получи за свое лично ползване някаква пропорционална част от 
"обществената" собственост. По язвителната бележка на Ф. А. Харпер следствие от "право-
то на собственост е правото да се избавиш от собствеността. Така, че ако индивидът не мо-
же да продаде вещта, тя не му принадлежи". 
Всеки политик или чиновник при социализма възприема себе си като изключително 

временен владелец и затова се старае да извлече максимално бързо изгодите за себе си, 
докато не са го уволнили. Даже уверените в своята неприкосновеност чиновници се отнасят 
по-същия начин, защото в отличие от частника, те не могат да продадат капитализираната 
стойност на своята собственост. Както подчертава Ротбард, когато обектът на собстве-
ността е не самия ресурс, а само неговото текущо използване никой не е заинтересован 
за неговото запазване, но затова пък за всички е изгодно колкото е възможно по-бързо 
да го използва до края. Ето по този начин държавните дейци се отнасят към "обществена-
та" собственост, разхищавайки ресурсите, използвайки докрай възможностите на своето 
временно пребиваване във властта. 
Тези, които възразяват, че отделният човек е смъртен, докато "държавата е безсмъртна", 

извършват груба грешка в духа на теорията на "концептуалния реализъм". Това е преди 
всичко категория, характеризираща положението на индивида. "Държавата" – това не е 
конкретна личност, а отношение между хората и един вид дейност, заключава М. Ротбард. 
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Шеста глава 

АНАЛИТИЧНИЯТ МАРКСИЗЪМ И ТРАНСФОРМАЦИЯТА  
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ 

6.1. Аналитичният марксизъм: загърбване или стъпка напред  
към осъществяването на радикален социалистически проект? 

Главната задача на настоящото изследване е да се представи платформата от възгледи, 
станала известна като "Аналитичен марксизъм" (AM). Границите на АМ са размити, с раз-
личия във възгледите на главните представители на движението, с промяна на самите възг-
леди на участниците през различните периоди, поради което е необходимо преди да се фо-
кусира върху методологичните и теоретичните особености и емпиричните значения на АМ 
накратко хронологично да се представи възникването на тази реакция срещу "ортодоксал-
ната" марксистка теория и практика.  

 Най-напред в 6.1.1 се дава кратка етапна хронология на възникването, утвърждаването и 
проблемите пред АМ по примера на британската практика, като се следва Шон Сейърс 
(2006)1, придържащ се към ортодоксалния марксизъм, и като се имат пред приносите в из-
данието под редакцията на Д. Глейзър и Д. Уокър (2007) "Марксизмът на ХХ век. Глобална 
перспектива"2, както и оценки на водещи фигури в рамките на АМ. След това в 6.1.2 се пра-
ви начален опит да се очертаят по-важните характерни методологични и теоретико-
приложни особености на АМ, като се визират отличията му от централни постановки на 
Маркс и на марксисткия икономикс и по същество се насочва внимание към въпроси на 
моделите на социално-икономическото управление и функционирането на демокрацията. 
Референтно са взети предвид анализи и оценки на водещи представители в рамките на това 
течение – като Джералд Коен, Джон Рьомър, Адам Пшеворски, Ерик Олин Райт, Робърт 
Бренър, Йон Елстер, Филип ван Парейс и др.3, Кай Нийлсен (1993)1, Даниел Литъл (1992)2 и 

                                                 
1 Sean Sayers (19 December 2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview, интернет източник (6 pp.).  
2 Twentieth Century Marxism. A Global Introduction, edited by Daryl Glaser and David M. Walker, 

Routledge, London and New York, 2007, 273 pages.  
3 Като едни от най-важните приноси на участниците в групата на аналитичните марксисти от 80-

те години на ХХ в. Ерик Олин Райт изтъква: G. A Cohen (1978) Karl Marx’s Theory of History: a 
defense, Princeton; John Roemer (1982) A General Theory of Exploitation and Class, Cambridge, Mass.; 
Adam Przeworski (1985) Capitalism and Social Democracy, Cambridge; Erik Olin Wright (1985) Classes, 
London; Robert Brenner (1985) "The Agrarian Roots of European Capitalism," in The Brenner Debate, T. H. 
Aston and C. H. E. Philpon, Cambridge, pp. 213-327; Jon Elster (1985) Making Sense of Marx, Cambridge; 
Phillippe Van Parijs (1981) Evolutionary Explanation in the Social Sciences: an emerging paradigm, Tatowa, 
N.J.; Samuel Bowles and Herbert Gintis (1986) Democracy and Capitalism, New York. Извън участниците 
в годишните срещи на групата в рамките на направлението на Аналитичния марксизъм той отбелязва 
още изследователските приноси на Андрю Ливайн – Andrew Levine (1984) Arguing for Socialism, 
London; и Andrew Levine (1987) The End of the State, London; на Ричард Милър – Richard W. Miller 
(1984) Analyzing Marx, morality, power and history, Princeton; и на Джошуа Коен и Джоел Роджърс – 
Joshua Cohen and Joel Rogers (1983) On Democracy, Harmondsworth. Вж. Wright, E. O. (1994) 
Interrogating inequality: Essays on class analysis, socialism and Marxism, London: Verso, Ch. 8: What is 
Analytical Marxism?, pp. 178-198, p. 180: footnote 2. В следваща бележка Райт отбелязва, че терминът 
"Аналитичен марксизъм" изглежда е изкован от Йон Елстер на семинар около 1980 година – вж. пак 
там: р. 180, footnote 3. В интервю Адам Пшеворски посочва като водещи: G. A. Cohen (1978) Karl 
Marx’s Theory of History: A Defense, Princeton: Princeton University Press; John Roemer (1982) A General 
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др., критика към тях – като тази на Шон Сейърс (1984; 1998)3, на Ърнест Мандел (1989)4 и 
др., както и по-неутрално представяне на опониращите позиции, с крайна идея на авторите, 
придържащи се към този подход, за възможно, в известно отношение, конструктивно обединя-
ване на възгледи, като изложението на Мадра и Аданан (2007)5 и др.  

6.1.1. Кратко хронологично представяне и описание  
на възникването и развитието на АМ 

В Глейзър и Уокър (ред.) "Марксизмът на ХХ век. Глобална перспектива" (2007) е зая-
вено, че представените в сборника изследователски приноси не са "европоцентрични" или 
"американоцентрични" 6. В рамките на разгърнатата структура на изложението в този сбор-
ник се съдържат отделни глави с ценно специализирано проследяване, например, на евро-
комунизма (пета глава: Еврокомунизъм)7, на Западния марксизъм (шеста глава: Западен 
марксизъм)8 и т.н.; за общ преглед върху АМ, освен специализираното представяне и кри-
тичен анализ на възгледите, вж. Андрю Ливайн, в Наръчник по политическа теория, под 
ред. на Джералд Гаус и Чандран Кукатас (2004)9. Като цяло обаче може да се приеме оцен-
ката на Ливайн (2004), че досега има "много малко полезен исторически анализ на Анали-
тичния марксизъм", с изключение според него на работата на Робъртс (1996)10. За краткост 
и с оглед на целите, които са поставени на настоящия етап от това изследване, показателно 

                                                                                                                                      
Theory of Exploitation and Class, Cambridge, MA: Harvard University Press; Jon Elster (1985) Making 
Sense of Marx, Cambridge: Cambridge University Press; и Adam Przeworski (1985) Capitalism and Social 
Democracy, Cambridge: Cambridge University Press. Вж. Adam Przeworski: Capitalism, Democracy and 
Science. Interview with Adam Przeworski conducted and edited by Gerardo L. Munck, Feb. 24 2003, New 
York, prepared for inclusion in Gerardo L. Munck and Richard Snyder, Passion, Craft, and Method in 
Comparative Politics, pdf (63 pages), p. 44: footnote 73. В настоящето изследване са взети предвид ос-
новните изследвания и дискусиите на представители на направлението от 70-те години на ХХ в. до 
първото десетилетие на ХХІ в. 

1 Kai Nielsen ([1993]) "Analytical Marxism: A Form of Critical Theory", pdf (21 pp.) – Erkenntnis 39: 1-21.  
2 Daniel Little (1992) Jon Elster. New Horizons in Economic Thought: Appraisals of Leading Economists, 

edited by Warren Samuels (Edward Elgar Publishing), mht интернет източник (24 pp.).  
3 S. Sayers (1984) ‘Marxism and the Dialectical Method: A Critique of G. A. Cohen’, Radical 

Philosophy, 36, рр. 4-13; S. Sayers (1998) Marxism and Human Nature, London: Routledge – цитирани по 
Sayers (2006). 

4 Ernest Mandel (1989) How to Make No Sense of Marx, originally published in Analyzing Marxism. 
New essays on Analytical Marxism, edited by Robert Ware and Kai Nielsen, Canadian Journal of 
Philosophy, Supplementary Volume 15, 1989, The University of Calgary Press, pp. 105-132; mht интернет 
източник. 

5 Yahya M. Madra and Fikret Adanan, [Ch 12] Marxisms and capitalisms. From logic of accumulation to 
accumulation of class structures, in Twentieth Century Marxism. A Global Introduction, edited by Daryl 
Glaser and David M. Walker, Routledge, London and New York, 2007, 273 pages; pp. 212-229. 

6 Twentieth Century Marxism. A Global Introduction, edited by Daryl Glaser and David M. Walker, 
Routledge, London and New York, 2007, 273 pages.  

7 Rick Simon, Ch 5: Eurocommunism, in Twentieth Century Marxism. A Global Introduction, pp. 81-94. 
8 Joseph Femia, Ch 6: Western Marxism, in Twentieth Century Marxism. A Global Introduction, pp. 95-117. 
9 Handbook of Political Theory, Edited by Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas, Sage Publications, 

London, Thousand Oaks, New Delhi, 2004, 465 pages; Ch. 6: Andrew Levine, A Future for Marxism?, pp. 
75-88. Сред имената на асоциираните редактори и членове на редакционния съвет на това издание е и 
познатото име на аналитичния марксист Филип ван Парейс. 

10 Andrew Levine, A Future for Marxism?, in Handbook of Political Theory, Edited by Gerald F. Gaus 
and Chandran Kukathas, 2004, pp. 75-89. Споменатият източник на Робъртс е: Roberts, Marcus (1996) 
Analytical Marxism: A Critique, London: Verso, вж. пак там, р. 88. 
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е краткото представяне на възникването, утвърждаването и проблемите пред АМ на Шон 
Сейърс (2006) по примера на следвоенните британски развития в областта на марксистката 
философия

1. Тези оценки са допълнени, с оглед известна по-широка генерализация, по Ли-
вайн (2004). 
Първо, в общ план, без да се отделя по-специално внимание върху историята на евроко-

мунизма и тази на Западния марксизъм, следва да се отбележи формирането на политичес-
кото течение на Новото ляво в следвоенния период, в случая по примера на Великобрита-
ния. Условията за това се създават особено след 1956 година, която се оказва повратна точ-
ка, когато съветската инвазия в Унгария и осъждането от Хрушчов на Сталин имат много 
силен ефект върху левите. Тези събития катализират напускането на комунистическата пар-
тия и скъсването завинаги с марксизма на някои, а други "започват да развиват марксизъм 
по нови и иновативни начини" 2. Тази нова група формира онова, което ще стане известно 
като "ново ляво" (термин, изкован от британския историк Пери Андерсън) – преди всичко 
интелектуално движение, чийто проводник става основаното през 1960 година списание 
New Left Review, обединило две предишни списания на новите леви – New Reasoner и 
Universities and Left Review. По това време из средите на движението на новите леви излизат 
големи интелектуални фигури като историците Е. П. Томсън и Пери Андерсън и философи-
те Алъсдеър МакИнтайър и Чарлс Тейлър, като последните скоро изоставят марксизма и 
напускат левите. През 60-те години на ХХ в. списание New Left Review представя на британ-
ската аудитория много "западни марксисти" и континентални европейски мислители. При-
вържениците на "новото ляво" реагират против доктринерската версия на марксизъм, близ-
ка до съветските източници, която изповядва по това време британската комунистическа 
партия; те подлагат на критика приетата от партията марксистка ортодоксия и започват да 
преосмислят фундаментални постановки на марксизма. Започват да се изследват "пренеб-
регнати или дори изключени от дискусията от ортодоксията на компартията аспекти на 
Марксовата теория. По-специално, марксизмът започва да се разглежда не само като ико-
номическа и историческа теория, но и като хуманистична перспектива, с важни морални, 
социални и дори естетически измерения"3. Този нов интерес в много голяма степен бива 
стимулиран от преводите на английски език на икономико-философските ръкописи на К. 
Маркс от 1844 година и на други ранни Марксови произведения, които започват да се поя-
вяват в края на 50-те години на ХХ в.4 Дебатира се Хегеловото идеалистическо влияние 
върху Маркс, като то започва да се разглежда не като нарушение, а "по-скоро като важен 
източник на най-плодоносните идеи на Маркс"5. Стартирало като малко движение на инте-
лектуалци, Новото ляво се разраства през 60-те години, като се обединява с други течения 
с лява активност, като кампанията за ядрено разоръжаване, движението против апартейда 
(движения, които са особено влиятелни във Великобритания в края на 50-те и през 60-те 
години на ХХ в.), американското движение за граждански права, студентското движение, 
растящият протест срещу войната с Виетнам, началото на женското движение6. Според А. 
Ливайн, Новото ляво възниква, процъфтява и след това силно отслабва по влияние общо в 
периода, който започва от средата на 60-те и свършва през 70-те години на ХХ в. (вж. Ли-

                                                 
1 Sean Sayers (19 December 2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview (6 pp.). 
2 Пак там (в секцията: The New Left and Marxist Humanism), р. 1. 
3 Пак там (в секцията: The New Left and Marxist Humanism), р. 1; акцентът с италик е добавен. 
4 Вж. пак там, р. 1.  
5 Пак там, рр. 1-2; акцентът с италик е добавен. 
6 Вж. пак там, р. 2. 
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вайн, 20031 ). Той отбелязва, че "само в светлината на внезапния възход и рязкото падане на 
[политическото влияние на Новото ляво] могат да бъдат разбрани траекториите на Алтю-
серианския и на Аналитичния марксизъм"2 – видовете марксизъм, чието общо позициони-
ране е предмет на настоящите встъпителни бележки; затова в Ливайн (2003) разглеждането 
на Новото ляво и неговите предшественици присъства в редица теми (фактически, от тема в 
тема в изложението)3. 
Второ, много от тези леви движения западат към края на 60-те години на ХХ в., но вли-

янието на Новото ляво през 60-те години тепърва предстои да произведе последващ силен 
ефект.4 Както отбелязва Сейърс, "Към края на 60-те, марксизмът вече не можеше да бъде 
изоставян от учените на Запад като идеология само на Съветския съюз и неговите съюзни-
ци, той беше станал влиятелен компонент на по-широк интелектуален живот"5. Става ду-
ма за това, че в академичния живот през 70-те години влизат млади учени, радикализирани 
преди това като студенти през 60-те години, които повеждат борба за "включването на мар-
ксистки и други леви идеи в учебните планове по философия и други предмети"6; през 1972 
година с такава цел бива създадено списание Radical Philosophy, а влиянието на тази гене-
рация "скоро се очертава не само във философията и политическата теория, но във всяка 
област на хуманитарните и социалните науки. Марксизмът става компонент на мейнст-
рийма на британския интелектуален живот. Приливът на марксизъм във Великобритания 
достига висока точка"7.  
Трето, това обективно обуславя нуждата от намирането и прилагането на "по-строги и 

философски защитими интерпретации на марксизма"8. С това Сейърс мотивира появява-
нето на "две различни форми на марксизъм: структуралистки и аналитичен марксизъм 
(structuralist and analytical Marxism)"9. Впрочем, както е известно, има и други различни от 
ортодоксалния марксизъм форми на марксизъм (вж. в частност Глейзър и Уокър, ред., 2007; 
вж. Ливайн, в Гаус и Кукатас, ред., 2004, с. 87: бележка 210; и др.). Изведените на преден 
план две форми обаче отразяват главното разцепление в британската философия по това 
време – между "континентален" и "аналитичен" подход11. Признава се, че между двата под-
хода има значителни области на общо поле (вж. Сейърс, 2006; Ливайн, 200312; и др.). "Въп-
реки техните различия по стил и по същество, – се казва в представяне [анотация] на книга-
та на Ливайн (2003), – тези тенденции в марксистката мисъл споделят важни тематични и 
социологически черти, поради което Ливайн заключава, че и двете традиции оставят нас-
                                                 

1 Andrew Levine (2003) A Future for Marxism? Althusser, the Analytical Turn and the Revival of 
Socialist Theory. Pluto Press, 192 pages; цит. по: A FUTURE FOR MARXISM? [Andrew Levine]. mht 
(Preface). 

2 Вж. пак там.  
3 Вж. пак там.  
4 Вж. Sean Sayers (2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview (секцията: The High Tide of 

Marxism), р. 2. 
5 Вж. пак там; акцентът с италик е добавен. 
6 Вж. пак там; акцентът с италик е добавен. 
7 Пак там; акцентът с италик е добавен. 
8 Вж пак там; акцентът с италик е добавен. 
9 Вж пак там; акцентът с италик и болд е добавен. 
10 В тази бележка, в обхвата на понятието "Западен марксизъм" Андрю Ливайн сочи: теоретици на 

"Западния марксизъм" като Георг Лукаш, Карл Корш и Антонио Грамши; теоретиците на Франкфурт-
ската школа; екзистенциалистите марксисти; структуралистите марксисти и др. (A. Levine, in: Gerald 
F. Gaus and Chandran Kukathas, eds., 2004, p. 87: note 2). 

11 Вж. Sean Sayers (в секцията: The High Tide of Marxism), р. 2. 
12 Andrew Levine (2003) A Future for Marxism? Althusser, the Analytical Turn and the Revival of 

Socialist Theory, Pluto Press, 192 pages. 
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ледство, върху което да се изгради едно възродено Ляво."1 Като обща особеност и на двата 
подхода Сейърс посочва споделяната и от двата подхода "враждебност към Хегеловата 
философия и нейното влияние върху Маркс, [това, че] и двата обръщат гръб на ранните 
произведения на Маркс и рефокусират внимание върху по-късните му икономически произ-
ведения"2. В рамките на структуралисткия марксизъм най-голямо влияние оказва френс-
кият философ Луи Алтюсер, чиято работа през 60-те и 70-те години има огромно въздейст-
вие и влияние върху работещите в рамките на континенталната европейска традиция. 
Имайки предвид това влияние на Алтюсер, като обща черта на двата подхода, Андрю Ли-
вайн смята това, че "Въпреки че се различават, Алтюсерианският и Аналитичният маркси-
зъм имат общ враг. И двата отхвърлят онова, което аз [б.м.: Ливайн] ще нарека "Историчес-
ки марксизъм", марксизмът на почти всички марксисти преди тяхното появяване на сцена-
та" 3. Работата на Алтюсер и структуралистите понастоящем се счита полезна в анализа на 
практическата осъществимост на съвременния социалистически проект. Отначало Алтюсер 
поддържа схващането, че има радикално "епистемологично прекъсване" между младия и 
зрелия Маркс. Според този възглед на Алтюсер и на други анализатори и критици на 
Маркс, в своите ранни произведения Маркс е все още под влиянието на Хегел и Фойербах, 
като през този ранен период неговата мисъл е философска и хуманистична по своя характер 
и се е основавала на теория за човешката природа. По-късно, – първоначално Алтюсер да-
тира това прекъсване около 1845 година – според Алтюсер Маркс решително скъсва със 
своя ранен хуманистичен и хегелиански философски възглед и създава "нова наука" – това е 
"структурната социална и икономическа теория, която отхвърля всички понятия за чо-
вешката природа или човешкия субект и интерпретира индивидите като прости функции 
(‘supports’) на социалните отношения"4. По-късно Алтюсер постепенно признава некорект-
ността на своята интерпретация5.  

Втората тенденция на развитие на философската и политическата мисъл по това време е 
Аналитичният марксизъм, "също враждебен към хегелианското влияние върху Маркс, но 
от много различна гледна точка"6. "Аналитичният марксизъм – пише Сейърс – представля-
ва опит да се използват техниките на аналитичната философия, за да се реинтерпретира 
(или, както те казват, да се "реконструира") марксизмът".7 За начало на Аналитичния 
марксизъм се счита работа на Джералд А. Коен от 1978 година. В Кай Нийлсен (1993) е 
поставен и анализиран въпросът за характера, особеностите и приложението на аналитична-
та философия в марксисткия анализ. Може обаче да се приеме твърдението на Сейърс 
(2006), че и до днес "не е ясно, какво точно са тези техники"8. Ясна е враждебността към 
диалектическия начин на мислене и защитата на емпиризма и атомизма, отдавна господс-
тващи в англоезичната философия. Откритото заявяване от Маркс на диалектическия ха-
рактер на неговата мисъл се игнорира от аналитичните марксисти. Голяма част от своята 
работа в началото Аналитичният марксизъм съсредоточава в областта на етиката и полити-

                                                 
1 Анотация на Levine (2003), интернет изт. 
2 Пак там; акцентът с италик е добавен. 
3 Andrew Levine (2003) A Future for Marxism? Althusser, the Analytical Turn and the Revival of 

Socialist Theory, Pluto Press, 192 pages; цит. по: A FUTURE FOR MARXISM? [Andrew Levine]. mht 
(Preface). 

4 Sean Sayers (19 December 2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview, р. 2; с позоваване на 
Althusser, 1969. 

5 Вж. пак там, р. 3; с позоваване на Althusser, 2006. 
6 Вж. пак там, р. 3. 
7 Пак там (в секцията: Analytical Marxism), p. 3; акцентът с италик е добавен. 
8 Вж. пак там; акцентът с италик е добавен.  
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ческата философия. В по-нататъшното изложение се съсредоточава по-конкретно внимание 
върху главни негови характерни черти. 
Трето, през 80-те години на ХХ в. аналитичните марксисти във Великобритания имат 

известен успех. В отличие от висшите американски академични кръгове, които много пове-
че се пазят от Маркс, висшите британски академични среди допускат аналитичния маркси-
зъм; това е така, защото Маркс е представен "като егалитарен либерал", познат на англого-
ворящите учени, без изобщо да се споменават хегелиански допускания или диалектика. Се-
йърс (2006), – препращайки за марксистка критика на Аналитичния марксизъм в Сейърс 
(1984) и Сейърс (1994)1, – отбелязва: "Маркс беше превъплътен ("реконструиран") като 
някакъв разпознаваем либерал – или от ролзиански2 (кантиански), или от утилитарен вид, 
занимаващ се преди всичко и главно с проблемите на справедливостта, равенството и со-
циалното благо"3. В началото на 80-те години десноконсервативните управления на Р. Рей-
ган в САЩ и на М. Тачър във Великобритания, с техните политики на агресивен пазар, пос-
тавиха лявото в отбрана, а със засилването на Студената война през 80-те години и настъ-
пилия рязък крах на Съветския съюз и източноевропейския социализъм се смята, че левите 
са претърпели световно поражение. Марксизмът е почти погребан. "Интересът към марк-
сизма в Западния свят – пише Сейърс – почти изчезва. Той беше изоставен като остарял, 
излязъл от мода, и отхвърлен. Идеи, които само допреди няколко години по-рано бяха цен-
трални в дискусията във философията и социалните науки, внезапно бяха опровергани и 
отхвърлени като остарели и ирелевантни. Дискусията на работата на Алтюсер почти 
спря. Много структуралисти марксисти преоткриха себе си и се появиха отново като 
"постструктуралисти" и "постмодернисти" от различни видове"4. В тази атмосфера силно 
изпъква името на ученика на Алтюсер – Дерида (1994), който открито заявява своята при-
вързаност към Маркс. Последователи на Дерида се опитват да възкресят и отново да въве-
дат Маркс, този път като ""пост-марксист", постмодернист, деконструкционист и т.н.", но и 
досега, според Шон Сейърс, такава работа "е повече "пост-", отколкото марксистка; тя 
произведе малко, което е разпознаваемо като марксистко по своя характер"5. "Много ана-
литични марксисти – отбелязва той – се трансформираха в ролзианци или други видове ли-
берални политически мислители. Маркс не беше толкова много оборен и отхвърлен, колко-
то тихо изоставен. Маркс просто не се споменава. Понастоящем има много малко [по 
обем] значима нова работа по аналитичен марксизъм, извършвана в Западния свят. Анали-
тичният марксизъм почти е мъртъв."6 
Четвърто, така 90-те години на ХХ в. са характерни с отдръпването на прилива на мар-

ксизъм – както се отбелязва от Ш. Сейърс (2006), "почти нямаше философска дискусия на 
марксистките идеи в англоговорящия свят, както от аналитичните, така и от конти-
ненталните философи"7. Той твърди обаче, че тази ситуация, противно на очакванията, е 
твърде непродължителна; че няколко леви движения – екологичното движение; движения, 
свързани със социалните ефекти на пола, расата, с етническите и културни различия (без 
обаче да се отива в крайност и да се игнорира фундаменталната роля на класовото измере-
ние в съвременния социален живот – склонност, присъща на тези движения); и най-вече 
                                                 

1 Sean Sayers (19 December 2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview, р. 3: note 14. 
2 Б. м.: от името на световноизвестния американски либерален теоретик на равенството Джон Ролс 

[John Rawls]. 
3 Пак там [Sean Sayers (19 December 2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview], р. 3; акцен-

тът с италик е добавен. 
4 Пак там, р. 3; акцентът с италик е добавен. 
5 Пак там, р. 4; акцентът с италик е добавен. 
6 Пак там, р. 4; акцентът с италик е добавен. 
7 Вж. пак там, р. 4 (в секцията Revival); акцентът с италик и подчертаване е добавен. 
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т.нар. "антикапиталистическото" движение – все още фрагментарно и аморфно движение, 
обявяващо се против въздействието и влиянието на глобалния капитализъм и неговите инс-
титуции (което няма единна теоретична перспектива и визия на алтернатива и не може аку-
ратно да се характеризира като марксистко или дори като социалистическо по характер), 
спомагат да се възроди интересът към марксизма.1 Като едни от най-дискутираните изс-
ледвания във връзка с твърдението за възраждането на марксизма се сочат тези, разглежда-
щи настъпващите изменения в производството и в труда, каквито са идеите, дошли от ита-
лианското синдикалистко движение в работите на Хардт и Негри (2000; 2005)2 – помест-
ващи авторите в рамките на марксистката традиция3. Те твърдят, че "марксизмът трябва да 
бъде ревизиран, за да отчете новите условия, които са се развили в постиндустриалния 
период"4. Основание за поддържането на такава теза са новите "постинсдустриални форми 
на работа, използващи компютри и информационна технология, [които] са в процес на за-
местване на индустриалната фабрика; това, че работата "става гъвкава и временна", че "ста-
рите специализации биват заместени от трансферируеми умения ("transferable skills"), а 
"мрежите заместват масовия работник".5 "Индустриалната работническа класа – коменти-
ра тази насока на възраждането на марксизма в съвременни условия Сейърс – престава да 
бъде главна революционна сила. Нейното място бива заето [е в процес на заемане] от разп-
ръснато и аморфно "множество" от бедните и лишените от собственост, което сега се 
противопоставя на "империята", създадена от глобалния капитализъм."6 Според него, 
тези идеи са генерирали значителен дебат и дискусия, но много автори, – тук той се позова-
ва в частност на влиятелния Калиникос (2006), – "са скептични по отношение на различните 
аспекти на този анализ и защитават по-традиционни марксистки обяснения"7. Главният 
довод на Сейърс в подкрепа на това, че в момента тече възраждане на марксизма, е несъм-
неното според него "възраждане на марксистката работа, което понастоящем протича и 
в областта на философията"8. За това свидетелстват, както той посочва: успешната работа 
на основаното през 1995 година списание "Исторически материализъм" (Historical 
Materialism) и организираните от списанието годишни конференции с участието на учени 
марксисти от Европа и Северна Америка; дейността на марксистката група на Асоциацията 
по политически науки (The Marxism Specialist Group of Political Studies Association), която 
(група) публикува списание Studies in Marxism, основано през 1983 година, и организира 
регулярни конференции; форумът за марксистки идеи във Великобритания Marx and 

                                                 
1 Вж. пак там, рр. 4-5. 
2 M. Hardt and A. Negri (2000) Empire, Cambridge, Mass., London: Harvard University Press; M. Hardt 

and A. Negri (2005) Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, London: Hamish Hamilton; вж. 
още: P. Virno and M. Hardt (1996) Radical Thought in Italy: A Potential Politics, Minneapolis: University of 
Minnesota Press. Източниците са цитирани по: Sean Sayers (2006), p. 5: note 18; p. 5: note 19; p. 6: 
References. 

3 Sean Sayers (2006) Marxist Philosophy in Britain: An Overview, р. 5; и р. 5: note 19 – позоваване на 
P. Virno and M. Hardt (1996) Radical Thought in Italy: A Potential Politics, Minneapolis: University of 
Minnesota Press.  

4 Пак там – Sayers (2006), р. 5; оценката e на Ш. Сейърс, акцентът с италик е добавен. 
5 Пак там. 
6 Пак там.  
7 Пак там, р. 5 – акцентът с италик добавен, и р. 5: note 20 – с позоваване на G. Balakrishnan (ed.) 

2003 Debating Empire, London: Verso; A. Callinicos (2006) The Resources of Critique, Cambridge: Polity 
Press; и неотдавнашни статии в списание Historical Materialism. Източниците са цитирани по Sayers 
(2006), p. 6: References. 

8 Вж. Sayers (2006), р. 5; акцентът с италик е добавен. 



 
 

97 

Philosophy Society, създаден през 2004 година1. Тук са отразени само британските форми на 
работа за възобновяване на интереса към марксизма; разбира се, по-широкият преглед на 
марксисткото течение в рамките на съвременния хетеродоксален икономикс в света би по-
казал много по-богата картина. 

Онова, което може да се обобщи относно текущото състояние на марксистката философ-
ска работа във Великобритания, според Сейърс, е, че трудно се отграничава главен фокус. 2 
Актуално са дискутирани "проблеми на глобализацията, околната среда, идентичността и 
класата", като на по-абстрактно ниво "има възраждане на интереса към ранните произведе-
ния на Маркс, към темите на отчуждението и хуманизацията и към корените на мисълта на 
Маркс в Хегел и германската идеалистическа философия"3. Неговото генерално заключение 
е, че "вече е ясно, че разговорът за финалния триумф на капитализма и либералната 
демокрация е преждевременен"4. Що се отнася до съдбата на двете главни тенденции в 
развитието на съвременната философска и политическа реакция на традиционния маркси-
зъм – Алтюсерианския марксизъм и Аналитичния марксизъм, показателни са оценките, 
дадени за тях от А. Ливайн в Ливайн (2003). Алтюсерианството, което е френско явление, 
според него е "с важни последици за марксистите и немарксистите другаде, в т.ч. особено 
англоговорящия свят"5. В отличие от него, "Аналитичният марксизъм в голяма степен [е 
бил] създание на англоамериканската университетска култура"6. Според А. Ливайн "Цялос-
тното въздействие и влияние на Аналитичния марксизъм [е било] малко в сравнение с ал-
тюсерианския марксизъм, дори в университетите, в които за кратко време той процъфтя. Но 
от философска гледна точка, неговото значение е далеч по-голямо"7.  

Както се отбелязва в някои оценки, в края на 90-те години Алтюсерианският марксизъм 
е мъртъв, а Аналитичният марксизъм е на път да умре. Но има едно твърде важно обстоя-
телство: както се изтъква в предговора на книгата на Андрю Ливайн (2003), някои от марк-
систките постановки не са загубили своята обществена ценност и актуалност, а отх-
върлянето на марксистката теория се дължи на външни обстоятелства, поради което, – 
макар че не може да се предскаже какво ще стане, – няма пречки от теоретично естест-
во за по-нататъшното поддържане и развиване на определени марксистки постанов-
ки. Възникнали като усилия за разкриването на истинската сърцевина на Марксовото мис-
лене, и двете течения – и Алтюсерианският, и Аналитичният марксизъм, се превръщат в 
средство за излизане от марксизма, но според Ливайн и двете – "особено Аналитичният 
марксизъм, но също така и алтюсерианството (болд в оригинала), още могат да дадат ос-
нови за възраждането на марксистката традиция "8. В тази връзка, макар в спектъра на кри-
тиката да има изключително силно аргументирано отрицание на Аналитичния марксизъм, 
Ливайн (2003) е оптимистично настроен по отношение на приноса и бъдещето на Анали-
тичния марксизъм. "Има много ценно – пише той относно изложението в шеста глава на 
неговата книга, посветено на наследството, което се оставя с оглед бъдещото развитие на 
марксизма, – както в историцисткия, така и в алтюсерианския марксизъм. Който би се опи-
тал днес напълно да ги остави встрани, излага на опасност перспективите на бъдещето 

                                                 
1 Вж. Sayers (2006), р. 5; и р. 5: note 21; адрес на форума: www.marxandphilosophy.org.uk. 
2 Вж. Sayers (2006), р. 5. 
3 Пак там.  
4 Пак там; акцентът с италик и болд е добавен. 
5 Andrew Levine (2003) A Future for Marxism? Althusser, the Analytical Turn and the Revival of 

Socialist Theory, Pluto Press, 192 pages; цит. по: A FUTURE FOR MARXISM? [Andrew Levine]. mht 
(Preface). 

6 Пак там – A FUTURE FOR MARXISM? [Andrew Levine]. mht (Preface).  
7 Пак там; акцентът с италик и болд е добавен. 
8 Пак там. 
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на марксизма. Но именно наследството на Аналитичния марксизъм е от най-голямо 
значение. Съзнателно или не, аналитичните марксисти, повече от техните традицион-
ни или съвременни на тях съперници, "откриха" – или преоткриха – какво остава ви-
тално в марксистката традиция. Следователно, ако трябва да продължим Марксовата 
работа, ние трябва да се обърнем към тях, повече отколкото към други."1. Както самият 
Ливайн заявява, той си поставя обща задача – да опровергае с доказателства "догмата на 
господстващата интелектуална и политическа култура", съгласно която марксизмът е мър-
тъв; "…онова, което е нужно, преди всичко, – пише той – е конспективно описание, посве-
тено на премахването на необоснованата и отслабваща, но въпреки това широко разпрост-
ранена, идея, че виталността на марксизма е минало за Новото ляво, алтюсерианския и 
аналитичния марксизъм (болд в оригинала)"2. 

От още по-голямо значение според него е обосноваването на твърдението, че "в тази 
точка на историята, разбирането на тези политически и философски явления е ключово, 
може би крайно необходимо, за възраждането на социалистическата мисъл"3. 

6.1.2. Методологични и теоретични особености и приложни проекции на АМ 

Подходяща стартова постановка е оценка на Робърт Уеър (1989)4 за АМ като подход, 
която се изтъква от Робърто Венециани (2007)5, от Кай Нийлсен (1993)6 и от много др. Спо-
ред Уеър, цитиран от Венециани, няма единна теория на АМ, нито един начин да се прави 
АМ. Р. Венециани препраща за такова разбиране към Ууд (1989)7, Райт (1989)8 и Нийлсен 
(1993)9. Той пише: "Границите на АМ не съвпадат със Септемврийската група, която през 
различните фази обхваща: Йон Елстер, Адам Пшеворски, Джералд А. Коен, Джон Рьомър, 
Робърт Бренър, Самюъл Боуълс, Джошуа Коен, Робърт ван дер Веен, Пранхаб Бардхан, Фи-
лип ван Парейс, Хилел Щайнер и Ерик Олин Райт."10 В други кратки представяния също се 
отбелязва, че "АМ се отнася до стил на мислене относно марксизма, станал известен сред 
англофонските философи и социални учени през 80-те години на ХХ в."11, като възникване-
то на този подход отново се свързва със "Септемврийската група", основа през 1979 година 
от канадския философ Джералд А. Коен и норвежкия социален учен Йон Елстер и включила 
учени, нарекли се така, заради провежданите от тях годишни срещи всеки септември за об-
съждането на въпроси от общ интерес; групата сама определя своето занимание като ‘Non-
Bullshit Marxism’, груб намек, че участниците в нея не се занимават с несериозен маркси-

                                                 
1 Пак там – A FUTURE FOR MARXISM? [Andrew Levine]. mht (Preface); акцентите са добавени. 
2 Пак там. 
3 Пак там. 
4 Ware, Robert (1989) "Introduction", Canadian Journal of Philosophy, Supplement Volume 15, pp. 1-26, 

р. 5, цит. по Roberto Veneziani (2007) Analytical Marxism: A critical appraisal, р. 4, р. 55: endnote 6. 
5 Roberto Veneziani (2007) Analytical Marxism: A critical appraisal, студия; интернет източник (63 pp.). 
6 Цит. изт. Nielsen K. (1993). 
7 Wood, E. M. (1989) "Rational Choice Marxism. Is the game worth the candle?", New Left Review 177, 

pp. 41-88, цит. по Veneziani (2007) Analytical Marxism: A critical appraisal, р. 4, p. 55: endnote 6; и р. 54 
библиография. 

8 Wright, E. O. (1989) "What is Analytical Marxism?", Socialist Review 19, pp. 35-56, цит. по Veneziani 
(2007) Analytical Marxism: A critical appraisal, р. 4, p. 55: endnote 6; и р. 54 библиография. 

9 Цит. изт.  
10 Veneziani, R. (2007), p. 55: endnote 6. Англоезичната литерация на посочените имена, в същата 

последователност, е както следва: Jon Elster, Adam Przeworski, Gerald A. Cohen, John Roemer, Robert 
Brenner, Samuel Bowels, Joshua Cohen, Robert van der Veen, Pranhab Bardhan, Phillippe van Parijs, Hillel 
Steiner, Erik Olin Wright. 

11 Analytical Marxism – Rational Choice Marxism.mht (2005). 
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зъм. Според представянето ѝ от един от участниците в нея – Филип ван Парейс (1987)1, гру-
пата "кристализира отношение, което я превръща в движение, като му дава име, фокус и 
цели за критика", с препратка към Рьомър, ред. (1985, 1993) и Нийлсен и Уеър, ред. (1989)2.  

Според ван Парейс, Аналитичният марксизъм се дефинира "чрез комбинацията на инте-
реса на фирмата в някои от централните теми на марксистката традиция и забраненото из-
ползване на строги аналитични инструменти"3; критиката срещу ортодоксалния марксизъм, 
предприета от Аналитичния марксизъм, според него, започва с "критична инвентаризация 
на Марксовото наследство" и "постепенно приема по-перспективна насока, с растящо пос-
тавяне на ударението върху [pp. 3-4] откритото разработване и категоричната защита на 
радикално егалитарната концепция за социалната справедливост (вж. Коен, 1995 и 1999; ван 
Парейс, 1995; Рьомър, 1996) и детайлната мултидисциплинарна дискусия на специфичните 
реформи (вж. ван Парейс, ред., 1992; Рьомър, 1998; и томовете под рубриката "Проект "Ре-
ални утопии"", ръководен от Ерик О. Райт). Това развитие – обобщава той – несъмнено 
приближава Аналитичния марксизъм по-близо до лявата либерална социална мисъл, откол-
кото обемната експлицитно марксистка мисъл"4. По такъв начин АМ бива характеризиран 
като "кросдисциплинарна школа на мисълта, която се стреми креативно да комбинира силен 
интерес към някои от централните теми на марксистката традиция и решителното [твърдо-
то] използване на аналитични инструменти обикновено свързвани повече с "буржоазната" 
социална наука и философия"5. Аналитичните марксисти противопоставят на "диалектичес-
кото" мислене у Маркс т.нар. конвенционално, "аналитично" мислене (придържането към 
"строгите стандарти на аналитичната мисъл"), твърдейки, че не са крайни и че "например, 
изследването на типичните "диалектически" противоречия, които движат историческата 
промяна, конституира интересна област за умело използване на аналитичната мисъл" (с 
препратка към Елстер, 1978)6. Това те правят като отстояват позицията, че отговарят на съ-
щите основни цели, които са характерни за Марксовия социален проект (тази основна идея 
за следването на същата еманципаторна социална цел от страна на АМ детайлизирано е 
обоснована в Нийлсен, 1993). Претенцията на АМ е "практикуването на най-подходящите 
форми на стандартната аналитична мисъл – използването на конвенционален концептуален 
анализ, формална логика и математика, иконометрични методи и другите инструменти на 
статистическо и историческо изследване – за да се подхване широк кръг от позитивни и 

                                                 
1 Philippe Van Parijs (1987, 1994) Analytical Marxism, Published in Dutch as "Analytisch marxisme" in 

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 21 (1), maart 1987, pp. 41–44 ; and in German as "Analytischer Marxismus" 
in Kritisches Wörterbuch des Marxismus Band 1, Wolfgang Fritz Haug (ed.), Berlin: Das Argument, 1994, 
pp. 202-205; интернет източник (5 pages). 

2 Вж. там, р. 3, с препратка към: Roemer, J. E., ed. (1985) Analytical Marxism, Cambridge, Cambridge 
University Press; Roemer, J. E., ed. (1993) Foundations of Analytical Marxism, London: Edward Elgar, 1993; 
Nielsen, K. and Ware, R., eds. (1989) Analyzing Marxism, Supplementary Volume of the Canadian Journal 
of Philosophy 15 (вж. пак там, р. 5).  

3 Вж. там, р. 3. 
4 Вж. там, р. 4. С препратки към: при първата вметка – Cohen, G. A. (1995) Self-Ownership, Freedom 

and Equality, Cambridge, Cambridge University Press.; Cohen, G. A. (1999) If You Are an Egalitarian, How 
Come You Are So Rich? Cambridge (Mass.), Harvard University Press; Van Parijs. P. (1995) Real Freedom 
for All. What (if Anything) Can Justify Capitalism? Oxford: Oxford University Press; Roemer, J. E. (1996) 
Theories of Distributive Justice, Cambridge (Mass.): Harvard University Press; и при втората вметка – Van 
Parijs. P. ed. (1992) Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform, London: Verso; 
Roemer, J. E. (1998) Equality of Opportunity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press; публикациите 
по: " Real Utopias Project ", directed by Erik O. Wright. 

5 Вж. там [Philippe Van Parijs (1987, 1994) Analytical Marxism], р. 1. 
6 Вж. там, р. 1. Източникът, към който се препраща относно тази теза, е Elster, J. (1978) Logic and 

Society. Contradictions and Possible Worlds, Chichester & London: Wiley & Sons (вж. пак там, p. 5). 
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нормативни въпроси, повдигнати в Марксовата работа"1. Според тях, "аналитичните инст-
рументи може да са били развити и широко използвани от "буржоазната" социална наука и 
философия", но тава "не ги прави негодни … за строго рефразиране и плодотворно развива-
не на някои от централните принципи на марксистката традиция"2. Аналитичните марксис-
ти твърдят, че не взимат всичко от консервативната аналитична философия и че не прилагат 
своя анализ за догматична защита на дадени Марксови твърдения; "По-скоро, – заявява ван 
Парейс, – аналитичните марксисти имат предвид компетентно, творческо и критично изпол-
зване на тези инструменти като съществена съставна част на всяка ефективна стратегия – 
както за рафиниране и коригиране на Марксовите твърдения, така и за оспорване на поли-
тическото статукво."3 Те смятат, че дори внушителните твърдения на Маркс за преходите от 
един начин на производство към друг могат да бъда поставени на такъв тест, давайки при-
мер с работата на Бренър и съавтори (1984)4. Според тях, "за разбирането на икономичес-
ката и политическата динамика на капиталистическите общества" могат да бъдат използва-
ни "формалните модели, почиващи върху допускането за индивидуалното рационално по-
ведение, наложени от неокласическата икономическа теория, и теорията на стратегическите 
[pp. 1-2] игри", пример за какъвто анализ представляват работите на Пшеворски (1985) и на 
Карлинг (1991)5.  

Като заявява, че активността на аналитичните марксисти се разпростира "от среднове-
ковна история до социалистически икономикс и от философска антропология до емпиричен 
класов анализ", Филип ван Парейс изброява като най-оживено дискутирани 8 въпроса (8 
области)6:  

1. "Трябва ли централните предпоставки на историческия материализъм да бъдат тъл-
кувани като функционални обяснения, т.е. като обяснения на институциите, с обръщане към 
функциите, които те изпълняват?"; 

2. "Възможно ли е, наистина необходимо ли е, марксистът да бъде привързан към мето-
дологическия индивидуализъм, т.е към възгледа, че социално-научните обяснения в крайна 
сметка следва да бъдат изразени в термините на действията и мислите на индивидуалните 
човешки същества? Или, има ли някакви допустими "структуралистки" марксистки обясне-
ния, радикално нередуцируеми до индивидуалистичната перспектива?";  

3. Какви са последиците за методологията на марксисткия икономикс и за марксистката 
теория за кризите на критиките (ако те са верни) срещу Марксовия закон за тенденцията на 
нормата на печалбата към падане? 

4. Ако критиките срещу трудовата теория за стойността са основателни, как се отразява 
това, първо, на "позитивната марксистка теория, като се има предвид, че самият Маркс смя-
та тази теория за съществена за обяснението на капиталистическите печалби", и, второ, 
"има ли това сериозно последствие за марксистката нормативна теория (ако изобщо има 

                                                 
1 Вж. там, [Philippe Van Parijs (1987, 1994) Analytical Marxism], р. 1. 
2 Вж. пак там. 
3 Пак там, р. 2. 
4 Вж. пак там [Philippe Van Parijs (1987, 1994) Analytical Marxism], р. 2; вж. Brenner. R. et al. (1984) 

The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe, 
Cambridge, Cambridge University Press.  

5 Вж. пак там [Philippe Van Parijs (1987, 1994) Analytical Marxism], рp. 1-2; вж. Przeworski. A. (1985) 
(1985) Capitalism and Social Democracy, Cambridge, Cambridge University Press; Carling, Alan (1991) 
Social Division, London: Verso (вж. пак там, p. 4). 

6 Вж. пак там [Philippe Van Parijs (1987, 1994) Analytical Marxism]: за въпросите от 2 до 4, вж. р. 2; 
за въпрос 5, вж. рр. 2-3, а за въпросите от 6 до 8, вж. р. 3. Въпросите се представят накратко, без биб-
лиографските препратки на ван Парейс. 
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такова), като се има предвид, че Марксовото понятие за експлоатация обикновено се дефи-
нира в термините на трудовата стойност?"; 

5. "Оставя ли Маркс място за етически постановки, т.е. постановки относно това, какво 
би следвало да бъде едно добро или справедливо, или наистина свободно общество, в отли-
чие от [pp. 2-3] постановки относно това, как обществото би могло да бъде по-рационално 
организирано, или относно това, какво ще се окаже то вследствие на някои неумолими за-
кони на историята?"; 

6. "Може ли понятието за експлоатация – обикновено дефинирано като извличането на 
принаден труд, или като неравната размяна на трудова стойност, да бъде освободено от … 
трудовата теория на стойността? Може ли то да бъде разширено да третира напредналите 
капиталистически и посткапиталистическите общества, в които притежаването на редки 
умения, или заемането на ценено работно място, или контролът върху някакъв организаци-
онен актив, могат [да бъдат третирани както] собствеността на материалните средства за 
производство? Може ли такова, повече или по-малко генерализирано понятие за експлоата-
ция, да послужи като база за емпирично плодотворно понятие за социална класа? Чрез да-
ването на прецизна характеристика на онова, което се смята за несправедливост, може ли да 
се даде ядрото на една етически смислена концепция за справедливост?"; 

7. "Как може марксистката привързаност към равенството (ако има такова) строго и за-
щитимо да бъде формулирана? Може ли егалитарният императив, който мотивира търсене-
то на социализация на средствата за производство, да бъде удовлетворен от едно равно раз-
пределение на последните или чрез неутрализирането на въздействието и влиянието на тях-
ното неравно разпределение върху разпределението на благосъстоянието?"; 

8. "Възможно ли е след краха на източноевропейския социализъм социалистическият 
проект да се преправи, по начин, който напълно отчита многото теоретически и практичес-
ки възражения, повдигнати срещу него? Може ли да бъде проектирана система, в която об-
ществената собственост върху средствата за производство може да бъде комбинирана с вид 
алокативна и динамична ефективност, обикновено приписвани на капиталистическия труд и 
капиталистическите пазари ? … Или радикалната алтернатива на капитализма … по-скоро 
следва да бъде открита в "капиталистическата трансформация към комунизъм" чрез въвеж-
дането на постепенно повишаване на безусловния базисен доход или във високо егалитар-
ното преразпределение на частно притежаваните активи?". 

* * * 

Влиянието на Аналитичния марксизъм през 80-те години достига до такава степен, че 
той дори бива признат от някои за "парадигма"1. Това влияние се смята от някои за най-
силно през 80-те и 90-те години на ХХ в. (вж. Чандра Кант Кумар, с. 1-2)2.  

Имайки предвид засиленото влияние на Фуко и на Аналитичния марксизъм по това 
време, тя отбелязва, че някои дори смятат, че "ние живеем в постмарксистка, подстмодерна 
ера [pp. 1-2], в която всички стари категории на политическата дискусия (като "суверени-
тет", "класа" и "потисничество") са изчерпали своя критически потенциал" 3. Разбира се, 
както ще изтъкне Кумар, "През това време Аналитичният марксизъм процъфтява в някои 
среди, но не и в бързо разрастващата се постструктуралистка среда, черпеща много повече 
от работата на Фуко"4.  

                                                 
1 Analytical Marxism –Rational Choice Marxism.mht (2005). 
2 Chandra Kant Kumar (…) Analytical Marxism and Foucault’s Theory of ‘Disciplinary Power’, 

Forthcoming in Imprints, v.10, no. 2; интернет източник, pp. 1-2. 
3 Пак там, pp. 1-2. 
4 Пак там, p. 2: note 1. 
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За някои неаналитични марксисти, АМ е схоластицизъм, но според Кай Нийлсен "това е 
грешка", защото "Аналитичните марксисти не конструират теории заради самите теории 
или заради интелектуалното осветляване, което те могат да дадат. По-скоро, артикулацията 
на една марксистка критическа теория винаги се прави, по един или друг начин, с око върху 
по-нататъшното придвижване на определен политически дневен ред"1. Той вижда АМ като 
"теория, имаща за цел да играе полезна роля в изграждането на истински демократичен 
социализъм", което "не означава, че аналитичните марксисти не са фалибилисти и че няма 
никакви мислими условия, при които те няма да приемат и да разглеждат борбата за социа-
лизъм като почиваща на грешка"2. "Аналитичните марксисти – пише Нийлсен – като всички 
марксисти си поставят за цел не само да разберат света, но също така и най-вече да го пре-
образуват съгласно с разбирането [за изграждането и поддържането на свят, който най-
пълно задоволява нуждите на работническата класа и който колкото може по-пълно би от-
говорил на нуждите на всички човешки същества]. Но от жизненоважно значение [за ана-
литичните марксисти] е разбирането на света да е акуратно. Ние трябва да знаем какъв в 
действителност е социалният свят и какви са неговите възможности, – изтъква Нийлсен, – 
за да знаем как да го преобразуваме и как той може и следва да бъде преобразуван."3 Ето 
защо, независимо от вариацията в използването на философски или неокласически инстру-
ментариум, онова, което отличава АМ от Задания марксизъм, в т.ч. например и от структу-
ралист като Алтюсер, е, както обобщава Нийлсен, "значението, което придават [анали-
тичните марксисти] на стандартите на яснота и строгост", тяхната "привързаност 
към правенето на ясни и надеждни, добре обосновани аргументи, а не просто даването на 
наративи без ясни емпирични тестове", това, че полагат грижи за разработването на 
концептуализации и ключови понятия и тяхното обвързване, и т.н.4 

Поради това, според Нийлсен, независимо от посочените различия между аналитичните 
марксисти, все още "е справедливо да се каже, както прави това Андрю Ливайн, че в света 
на Аналитичния марксизъм "аналитичната философия, емпиричната социална наука и неок-
ласическия икономически анализ продуктивно са свързани с традиционните марксистки 
теоретични и политически интереси"."5 

В следващата част на изложението по-отблизо, макар и накратко, ще бъдат представени 
ключови методологични, теоретични и социално-емпирични елементи от пътищата за пос-
тигането на радикална демократична егалитарна визия на социализъм и политическа спра-
ведливост на един от водещите представители на АМ – Ерик Олин Райт, президент на Аме-
риканската социологическа асоциация в периода от август 2011 до август 2012 г. 

6.2. Седем маршрута по Е. О. Райт за постигане на радикална демократична 
егалитарна визия на социализъм и политическа справедливост* 

През 2004 година известният социолог, представител на Аналитичния марксизъм, Ерик 
Олин Райт представя начална версия на своя възглед относно възможните институционални 
проекти по пътя на трансформирането на сегашното капиталистическо общество. Това той 
прави в доклад, озаглавен "Разглеждайки сериозно социалното в социализма" ("Taking the 

                                                 
1 Kai Nielsen (1993) "Analytical Marxism: A Form of Critical Theory", Erkenntnis 39: 1-21, pdf изт., р. 2.  
2 Kai Nielsen (1993), р. 1; акцентът с италик е добавен. 
3 Пак там, р. 1; акцентът с италик е добавен.  
4 Пак там, р. 3; акцентът с италик и с италик плюс подчертаване е добавен. 
5 Вж. Kai Nielsen (1993), р. 5; Цитатът от Ливайн е по: Andrew Levine, ‘What is a Marxist Today?’, in 

Robert Ware and Kai Nielsen, eds., Analyzing Marxism, р. 31 – вж. Nielsen (1993), p. 17, note 9. ) 
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Social in Socialism Seriously")1, на годишната среща на Американската социологическа асо-
циация и на тази на Дружеството за развитие на социо-икономикса (Society for the 
Advancement of Socio-economics). След това работата е представена на срещата на Групата 
по Аналитичен марксизъм (Analytical Marxism Group), събираща се годишно от около 1980 
година за взаимно обсъждане на разработваните от участниците в нея проблеми. Самият 
Райт е поканен да участва в групата през 1981 година и оттогава е една от нейните ключови 
фигури. На първите две срещи докладът му е приет с интерес, но на срещата на аналитич-
ните марксисти той не е харесан много, особено усилието му "да разграничи видовете ико-
номически системи от гледната точка на властта, която "доминира" в рамките на организа-
цията на икономиката"2. Верни на изразената от тях привързаност към строгост и яснота в 
анализа, аналитичните марксисти повдигат въпроса какво следва да се разбира под "господ-
стващи" елементи в "една сложна структура от отношения". В крайна сметка, като отчита, 
че дискусията е повдигнала реалния въпрос за необходимостта от по-строга дефиниция, 
Райт решава, че това не компрометира основателността на неговия подход и продължава 
своето изследване. Той предприема пътувания по света, осъществява срещи, изнася лекции 
и установява, че във всичките дискусии "най-поразителен факт е … широката разпростра-
неност на повдигнатите въпроси, широката разпространеност на критиките и изказаните 
съображения, а така също и широката разпространеност и общият ентусиазъм" по отноше-
ние на целите и задачите на предприетото от него изследване.3 "Навсякъде – отбелязва той – 
хората изглежда одобряваха институционалния плурализъм на концепцията за социализъм, 
която аз предлагах, и моралната визия на социална справедливост, която аз защитавах, но 
също така навсякъде хората бяха скептични относно възможността за обществена власт, 
произлизаща от гражданското общество, като база за преодоляването на капитализма, осо-
бено в условията на глобализация"4. Както сам Райт изтъква, в по-ранните си изследавния 
той е подчертавал "централността на експлоатацията за капитализма и, разбира се, това, че 
експлоатацията е оста на функционирането на капитализма", но въпреки това той не споде-
ля позицията, съгласно която централни за трансформирането на капитализма и отиването 
отвъд него са "класовата борба и класовата политика", а смята, че "логиката на класова бор-
ба с рязък разрив не е много правдоподобна в днешния свят" и че "централна ос на преодо-
ляването на капитализма е демокрацията"5.  

Въпреки първоначално проявеното по-резервирано отношение към предлаганата от Райт 
концепция, членовете на групата по Аналитичен марксизъм – в т.ч. Дж. А. Коен, Филип ван 
Парeйс, Самюъл Боулс, Джошуа Коен, Хилел Щайнер, Робърт Бренър (единственият от 
тази група, неотказал се от трудовата теория на стойността), Дж. Рьомър и Робърт ван дер 

                                                 
* Тази част на изложението до края за пръв път е публикувана на страниците на сп. Икономически 

и социални алтернативи със заглавие "Общественото овластяване: седем модела по Ерик Олин Райт": 
вж. Атанасов, Атанас (2013) "Общественото овластяване: седем модела по Ерик Олин Райт", Иконо-
мически и социални алтернативи, бр. 2/2013, с. 131-144.  

1 Вж. Erik Olin Wright (2004) "Taking the Social in Socialism Seriously", http://www.ssc.wisc.edu/~ 
wright/Socialism.pdf (30 pp.); същият доклад е предложен в сп. New Left Review със заглавието "Taking 
the ‘Social’ in Socialism Seriously" и е публикуван, по предложение на редакторите, със заглавието 
"Compass Points: towards a socialist alternative"; вж. основно Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning 
Real Utopias, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/ERU_files/ERU-full-manuscript.pdf (287 pages), Part II. 
Alternatives (pp. 58-190), в частност – Chapter 5: The Socialist Compass [Taking the "Social" in Socialism 
Seriously] (pp. 72-105). Настоящият преглед основно е привързан към последния източник.  

2 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pp. ii-iii; p. iii: footnotes 4and 5.  
3 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. v. 
4 Пак там. 
5 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. vi. 
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Веен, накрая подкрепят продължаването на усилията от Райт по изпълнението на набеляза-
ните изследователски задачи.1 В рамките на този проект, наречен "Проект "Реални утопии"" 
(Real Utopias Project), – чиято ценност за развитията в рамките на Аналитичния марксизъм 
се изтъква в едно от представянията на това направление от Филип ван Парeйс, – се включ-
ват и други представители на Аналитичния марксизъм и биват издадени шест книги – под 
ред. на Джошуа Коен и Джоел Роджърс (1995), от Джон Рьомър (1996), от Самюъл Боулс и 
Хърбърт Гинтис (1999), от Архон Фунг и Ерик Олин Райт (2003), от Брус Акерман, Анне 
Алстот и Филип ван Парeйс (2007) и от Джанет Горник и Марша Майърс (2009).2  

Очевидно е, че позиционирането на възгледите, отклоняващи се от онова, което се отс-
тоява от ортодоксалния марксизъм, изисква, както смята в частност и Райт, имайки предвид 
хората, симпатизиращи на марксистката традиция, "изследването на въпроса за революци-
онната трансформация и за ограниченията на традиционната марксистка теория на история-
та"3; за тези хора, както отбелязва той, "преосмислянето на социализма от гледната точка на 
обществената власт и радикалната демокрация е свързано с отдавнашни за тях теми"4. От 
друга страна, Райт има предвид и немарксистката аудитория, за която терминът "социали-
зъм" е остарял и свързван с "централизирания стейтизъм".5 При това, както напомня той, 
следва да се има предвид, че ""марксизъм" и "социализъм" имат много различни значения – 
в Съединените щати думата "социализъм" е изцяло извън главния политически живот, до-
като в много европейски страни думата е обхватно понятие за означаването на прогресивна 
политика, фундаментално свързана с демократичните егалитарни ценности."6.  

Той прави няколко въвеждащи в концепцията изяснения. 
Първо, той смята, че в термина "социална демокрация" и в термина "социализъм "соци-

ално" се използва широко, по относително свободен и недобре дефиниран начин, като се 
предполага, че става дума за политическа програма, насочена за постигането на благосъсто-
яние за цялото общество, а не на определени елити. "Понякога, – посочва той, – особено в 
по-радикалните версии на социалистическия дискурс, се обръщат към "обществената собст-
веност" като противовес на "частната собственост", но на практика [обществената собстве-
ност] генерално бива изкривена и сведена до държавна собственост, а използването на тер-
мина "социално" се изчерпва с извършването на относително малко аналитична работа при 
разработването на политическата програма."7 В този пункт всъщност са концентрирани 
главните усилия на Райт при разработването на неговата концепция за моделите на общест-
вена практика по пътя на трансформирането и преодоляването на капитализма. "Онова, кое-

                                                 
1 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. vi.  
2 Тези шест книги са: Associations and Democracy, by Joshua Cohen and Joel Rogers, London: Verso, 

1995; Equal Shares: making market socialism work, by John Roemer, London: Verso, 1996; Recasting 
Egalitarianism: new rules for equity and accountability in markets, communities and states, by Samuel 
Bowles and Herbert Gintis, London: Verso, 1999; Deepening Democracy: Innovations in empowered 
participatory governance, by Archon Fung and Erik Olin Wright, London: Verso, 2003; Redesigning 
Distribution: basic income and stakeholder grants as cornerstones of a more egalitarian capitalism, by Bruce 
Ackerman, Anne Alstott and Philippe van Parijs, London: Verso, 2007; Gender Equality: transforming family 
divisions of labor, by Janet Gornick and Marcia Meyers, London: Verso, 2009. Вж. Erik Olin Wright (July 
2009) Envisioning Real Utopias, p. ii: footnote 2. 

3 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pp. vi-vii. 
4 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. vii. 
5 Вж. пак там, р. vii. Популярният термин – от френски език – е "етатизъм". Имайки предвид анг-

лоезичната доминация на понятието, тук е предпочетен терминът и произношението от английски 
език: от "centralized statism".  

6 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. vii. 
7 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 72. 
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то ще обоснова …, – заявява той, – е, че идеята на "социалното" в социализма може да бъде 
[конкретно] използвана за идентифицирането на клъстър от принципи и визии на измене-
ние, които спомагат да се разграничи социализмът по-прецизно, както от капитализма, така 
и от онова, което може да бъде наречено чисто стейтистки отговор към капитализма. Това, 
на свой ред, – смята той, – ще наведе на начин на мислене относно принципите на транс-
формация, който може да организира и целенасочи оспорването на капитализма."1. Имайки 
предвид стандартното противопоставяне на капитализъм и социализъм в ортодоксалната 
марксистка интерпретация (посредством анализа на "начин на производство", "икономичес-
ка структура" и т.н., при което собствеността върху главните средства за производство е в 
частни ръце и е налице експлоатация на труда и извличането на печалба от капиталистите 
чрез разменните отношения на пазара; и, – обратно на това, и преди всичко, – тъй като цен-
трално фундаментално понятие за капитализма е частната собственост върху средствата за 
производство, "социализмът се разбира като обществена собственост в една форма или дру-
га, най-типично чрез инструменталния механизъм на държавната собственост"2), Райт фор-
мулира, че той разработва "алтернативен подход за специфицирането на понятието за соци-
ализъм, при който то е противопоставено на двете алтернативни форми на икономическа 
структура: капитализъм и стейтизъм"3.  

Преди фиксирането в следващия пункт на ключовите понятия в подхода и "концептуал-
ната типология на капитализъм, стейтизъм и социализъм като типове икономически струк-
тури"4, обаче, е целесъобразно предварително ясно да се отбележи отношението на Райт 
към аспектите на държавната форма на социализъм; това уточнение той прави сам в отговор 
на критични оценки, отправени от Луис Пройект към неговата книга "Визиране на реални 
утопии" ("Envisioning Real Utopias")5. В отговор на критиката на Пройект към анализа на 
Райт на "стейтизма" и съдбата на стейтистките икономики, Райт заявява: "Обратно на ха-
рактеризирането на моя довод, аз смятам, че всеки жизнеспособен проект на трансформация 
ще има силни стейтистки елементи. Предложението за социализъм с обществено овлас-
тяване [с придобиването на обществена власт] (socialism of social empowerment) не е анар-
хистко, антистейтистко предложение. В сърцевината му е идеята за хибридни форми. 
Проблемът, който изследвам, е степента, в която стейтистките форми на икономическа ор-
ганизация са или не са ефективно подчинени на обществената власт, произлизаща от 
гражданското общество (или, което е равнозначно, дали те са предмет на пълноценна 
демократична отговорност). Аз не смятам, че такъв изобщо е случаят в стейтистките, цен-
трализирани административни икономики. Това не значи, че такива икономически струк-
тури не са имали никакви социалистически аспекти – те имаха. Нито пък означава, че те 
не съдържаха никакъв потенциал за еволюиране в по-социалистическа насока чрез процеса 
на обществено овластяване (social empowerment) посредством гражданското общество. 
Аз съм доста скептичен, че това наистина е в дневния ред на Куба, но мога да греша, и рам-
ката, която предлагам, по никакъв начин не изключва това. Всъщност, рамката е проектира-
на точно за това – да вземе предвид такъв маршрут по посока на обществено овластяване 
[на придобиване на обществена власт]"6.  

                                                 
1 Пак там. 
2 Пак там. 
3 Вж. пак там; акцентът с италик добавен.  
4 Вж. пак там. 
5 Вж. Comment by Erik Olin Wright – March 7, 2007, on Louis Proyect: The Unrepentant Marxist – 

March 6, 2007, Erik Olin Wright’s "Envisioning Real Utopias", filed under: Academia, economics, socialism – 
louisproyect, интернет изт.  

6 Там – отговор на Райт по т. 5; акцентите с италик и с подчертано са добавени. 



106 

Второ, в разработваната концепция на Райт, както отбелязва той, "Капитализмът, стей-
тизмът и социализмът могат до бъдат разглеждани като алтернативни начини на организи-
ране на властовите отношения, чрез които се разпределят, контролират и използват ико-
номическите ресурси."1 В тази връзка, за да обясни какво означава това, той най-напред 
изяснява ключовите понятия "власт" и "собственост", както и държавата, икономиката и граж-
данското общество "като три широки области на обществено взаимодействие и власт"2. От-
тук, Райт непосредствено развива "концептуална типология на капитализма, стейтизма и 
социализма като типове икономически структури, базирани на различни конфигурации на 
собственост и власт, свързани с тези три области"3. Тази "типология на икономическите 
структури" според него позволява да се разработи "концептуална карта на емпиричното 
многообразие на макроструктурите на икономическите системи", даваща ни "концептуал-
ния речник", необходим, за да конкретизираме "нашия социалистически компас от пътища 
към общественото овластяване (to social empowerment)"4.  

а) По отношение на властта. Райт операционализира дефиниция на власт, която има и 
инструментално, и структурно измерение; инструментално – тъй като фокусира върху 
способността, "капацитета", който актьорите използват, за да осъществят неща в общество-
то; структурно – тъй като ефективността на тази способност, на този капацитет, "зависи от 
социалните структурни условия, при които действат хората"5. Така например, пояснява той, 
"Притежаването на фабрика е източник на власт, само ако в същото време има работна си-
ла, отделена от средствата за съществуване, принудена да разчита на пазара на труда за из-
карване на прехраната си, и ако има система от държавни институции, налагащи спазването 
на договорите и защищаващи правата на собственост"6. Т.е., "Простата собственост върху 
този икономически ресурс става източник на реална власт само при определени обществени 
условия."7. С помощта на тази дефиниция според Райт "един от начините, по който могат да 
бъдат диференцирани формите на властта, е от гледната точка на обществената основа, 
[обуславяща] способността [капацитета] за генерирането на ефекти в обществото"; и в този 
аспект той дефинира три "важни форми на власт: икономическа власт (economic power), 
базирана върху контрола над икономическите ресурси; държавна власт (state power), бази-
рана върху контрола над създаването на правилата и капацитета за налагането на правилата 
на дадената територия; и онова, [което Райт нарича] обществена власт (social power), бази-
рана върху способността [капацитета] да се мобилизират хората за различни доброволни 
колективни действия."8; или, каквато обществена редукция образно прилага Райт, за да на-
караш хората да извършат нещо в обществото, можеш: а) да ги подкупиш – икономическа 
власт; б) да ги принудиш – държавна власт); и в) да ги убедиш – обществена власт;9 послед-
ната, сочи той, е свързана с "онова, което може да бъде наречено идеологическа или кул-
турна власт".10   

б) По отношение на собствеността. Райт тръгва от "мултидименсионална" идея за 
"собственост", като изтъква, че тя включва "набор от различни видове, влезли в законна 

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 72; акцентът с италик е добавен. 
2 Вж. Erik Olin Wright (July 2009), р. 73. 
3 Пак там; акцентът с италик добавен. 
4 Пак там.  
5 Пак там. 
6 Пак там. 
7 Пак там.  
8 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 74; акцентът с болд е добавен. 
9 Пак там. 
10 Вж. пак там, р. 74: footnote 3.  
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сила права (т.е. ефективни власти) върху нещата"1. Той има предвид наличието на многооб-
разие в проявлението на собствеността по линията на три дименсии: 

1) по линията на агентите на собствеността – "кой държи правата на собственост"; 
2) по линията на обектите на собствеността – "какво може да бъде притежавано и 

какво не може да бъде притежавано"; и 
3) по линията на правата на собственост – "какви права произтичат от собствеността".2 
Идеята, която Райт разработва, е, че собствеността е "особено сложен [проблем], тъй ка-

то различни видове права собственост могат да бъдат разпределени между различни видове 
агенти по различни начини за различните обекти на собственост"3. В тази насока той дава 
пример с разпространената идея за частната собственост върху средствата за производство 
при капитализма, като изтъква, че на практика "фактическите отношения на собственост 
върху средствата за производство във всички капиталистически икономики [pp. 74-75] са 
по-сложни, тъй като ефективната власт върху много аспекти на използването на машините, 
сградите, земята, суровите материали, и т.н., е преминала от ръцете на частните собствени-
ци в ръцете на държавата. Собствениците на фирми например – продължава той – са огра-
ничени относно използването на техните средства за производство, поради здравни изиск-
вания и изисквания за безопасност на труда. Те не могат да сключват договор с работника, 
игнорирайки тези изисквания, и по този начин в този специфичен аспект те не са пълни 
собственици на машината; някои от правата на собственост са поети от държавата. Капита-
листите дори нямат пълни права на собственост върху потока на нетния доход (печалбите), 
генериран от използването на техните средства за производство, тъй като държавата налага 
различни форми на данък печалба върху този доход. Фактически, печалбите, генерирани от 
използването на средствата за производство, са разделени между един обществен обект – 
държавата, и частните собственици."4 Именно поради това, добавя той, либертарианците 
казват, че "данъчното облагане е кражба".5  

Райт има предвид разглеждането на сложната природа на собствеността с оглед разкри-
ването на функционирането на различните икономически системи. Той се концентрира вър-
ху прилагането на термина "собственост" в неговия тесен смисъл на "право на трансфер на 
собственост и правата върху излишъка", като използва термините "власт" и "контрол" "за 
описването на ефективната способност [ефективния капацитет] за командването на използ-
ването на средствата за производство"6. С помощта на прилагането на тези понятия, Райт 
прави разграничение между "капитализъм, стейтизъм и социализъм, както от гледната точ-
ка на вида власт, проявена върху икономическата активност (икономическа власт, държавна 
власт и обществена власт), така и от гледната точка на характера на собствеността върху 
средствата за производство (частна собственост, държавна собственост и обществена собст-
веност)"7, като насочва вниманието си към "обществената собственост", която не се разбира 
непременно и само в рамките на националната икономика, а представлява изобщо някаква 
форма на колективна собственост, с общи колективни права върху прилагането на средства-
та за производство и разпределението на обществения излишък8. Той основно се ръководи 
от идеята, че "линиите на разграничение между тези три форми на собственост невинаги са 

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 74; акцентът с болд е добавен.  
2 Вж. пак там.  
3 Пак там. 
4 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pp. 74-75. 
5 Вж. пак там, р. 75: footnote 4. 
6 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 76. 
7 Пак там. 
8 Вж. пак там. 
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ясни"1. "Ако държавата е контролирана по дълбоко демократичен начин, – пише той, – 
държавната собственост може да стане в голяма степен като специфична форма на общест-
вена собственост. В едно демократично общество, – риторично пита той, – държавата ли 
притежава националните паркове или "народът" притежава парковете? Ако индивидуалните 
членове на един производствен кооператив притежават индивидуални дялове в кооперати-
ва, които те могат да продават и които им дават индивидуално диференцирано право върху 
нетния доход и икономическата дейност, тогава обществената собственост на кооператива 
може да започне да изглежда много повече като форма на частна собственост. Ако в иначе 
капиталистическа икономика държавата наложи ограничения върху трансфера на права на 
собственост (например, експортен контрол върху потоците капитал) и регулира разпределе-
нието на излишъка за различните видове инвестиции, тогава частната собственост може да 
започне да изглежда повече като държавна собственост."2 

в) По отношение на икономическите структури "капитализъм", "стейтизъм" и "социа-
лизъм"3 и "хибридите". Райт прилага направените от него методологични изяснения, за да 
диференцира капитализъм, стейтизъм и социализъм от гледната точка на собствеността 
върху средствата за производство и властта, определяща икономическата дейност. В него-
вите работни дефиниции: 

• "Капитализъм е икономическа структура, в рамките на която средствата за производ-
ство са частно притежание, като разпределението и използването на ресурсите за 
различните обществени цели се осъществява посредством упражняването на иконо-
мическа власт. Инвестициите и контролът на производството са резултат на упраж-
няването на икономическата власт от собствениците на капитала. 

• Стейтизъм е икономическа структура, в рамките на която средствата за производство 
са обществено притежание, като разпределението и използването на ресурсите за 
различните обществени цели се осъществява чрез упражняването на държавна власт. 
Държавните служители контролират инвестиционния процес и производството пос-
редством някакъв вид държавно-административен механизъм. 

• Социализъм е икономическа структура, в рамките на която средствата за производст-
во са обществено притежание, като разпределението и използването на ресурсите за 
различните обществени цели се осъществява чрез упражняването на онова, което 
може да бъде наречено "обществена власт"."4.  

Той дефинира понятието "демокрация" като "специфичен начин на свързване на об-
ществената власт и държавната власт"5, а понятието "социализъм" – със свързването 
на обществената власт и икономическата власт. "Ако "демокрация" е етикет за субор-
динацията на държавната власт по отношение на обществената власт, – пише той, – 
"социализъм" е терминът за субординацията на икономическата власт по отношение 
на обществената власт."6 Според Райт, в разработваното от него "концептуално поле", 
при капитализма съществуват и трите типа икономически структури, като "икономически 
базираната власт играе доминираща роля при определянето на използването на икономи-
ческите ресурси"; "държавната власт и обществената власт съществуват, но те не играят 
централна роля в непосредственото разпределение, контрол и използване на икономически-

                                                 
1 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 77. 
2 Пак там. 
3 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 79. 
4 Там, р. 79. Точкуването в цитата е добавено; направено е с цел структуриране и визуализация. 

Вж. още р. 80. 
5 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 79; акцентът с италик и болд е добавен. 
6 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 80; акцентът с италик и болд е добавен. 
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те ресурси"1; "При "стейтизма" и "социализма", – отбелязва той, – форма на власт, различна 
от самата икономика, играе доминираща роля в разпределението на икономическите ресур-
си за алтернативни цели."2  

По такъв начин в концепцията на Райт "Тази идея за социализъм, дълбоко основана на 
обществената власт, не е конвенционалният начин на разбирането на социализма. Тя 
се различава от стандартните дефиниции по два принципни начина. Първо, повечето дефи-
ниции идентифицират социализма с онова, което [Райт нарича] стейтизъм. […] За разлика 
от тези традиционни формулировки, предложеното тук понятие за социализъм се основава 
на разграничението между държавна власт и обществена власт, държавна собственост и 
обществена собственост. Второ, предложената концептуализация не казва нищо открито 
относно пазарите. Особено в марксистката традиция, социализмът обикновено е разглеждан 
като непазарна форма на икономическа организация: социализмът е рационално планирана 
икономика, противоположна на анархистичния характер на капиталистическата пазарна 
икономика. Макар отвреме-навреме да има защитници на онова, което понякога е наричано 
"пазарен социализъм", генерално социализмът се идентифицира с планирането (обикновено 
разбирано като централизирано държавно планиране), а не с пазарите. Дефиницията на со-
циализъм, предложена тук от гледната точка на обществената собственост и обществената 
власт (social ownership and social power), не изключва възможността, че пазарите биха могли 
да играят роля в координирането на дейностите на обществено притежаваните и контроли-
рани предприятия."3  

В светлината на тези три основни форми, Райт поставя като централен въпрос този за 
"хибридите"4, като заявява, че нито една реално функционираща икономика не e нито чисто 
капиталистическа, нито чисто стейтистка или чисто социалистическа, "тъй като никога раз-
пределението, контролът и използването на икономическите ресурси не се определя само от 
една форма на власт"5. "Такива чисти случаи има само във фантазиите (или кошмарите) на 
теоретиците – пише той. – Тоталитаризмът е форма на въображаем хиперстейтизъм, при 
който държавната власт изцяло и напълно определя всички аспекти, както на производство-
то, така и на разпределението. В чисто либертарния капитализъм, държавата атрофира 
просто до "държава – нощен пазач", служеща само за целта на налагането на правата на 
собственост, като търговската дейност прониква във всички кътчета на гражданското об-
щество, остоковявайки всичко. Упражняването на икономическа власт почти напълно обяс-
нява разпределението и използването на ресурсите. Гражданите са атомизирани потребите-
ли, които правят индивидуални избори на пазара, но не упражняват никаква колективна 
власт върху икономиката посредством асоциацията на гражданското общество. Комуниз-
мът, както класически е разбиран в марксизма, е форма на общество, в което държавата е 
изчезнала, а икономиката е погълната в гражданското общество като свободна, кооператив-
на дейност на асоциираните индивиди."6 Райт отхвърля "всичко или нищо" дефиницията; 
капитализъм, стейтизъм и социализъм според него се явяват степенни характеристики: 
"Колкото повече са решенията, вземани от актьорите, упражняващи икономическа власт, 
които [решения] определят разпределението и използването на ресурсите, толкова повече 
икономическата структура е капиталистическа. Колкото повече е властта, упражнявана от 
държавата, която [власт] определя разпределението и използването на ресурсите, толкова 

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 80; акцентът с италик и болд е добавен. 
2 Пак там.  
3 Пак там.  
4 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pр. 81-84. 
5 Вж. пак там, p. 81. 
6 Пак там [p. 81]; акцент с италик в оригинала. 
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повече обществото е стейтистко. Колкото повече e властта, произтичаща от гражданско-
то общество, която определя такива разпределения и използвания, толкова повече общест-
вото е социалистическо."1. И именно разбирането на посочените основни понятия (капита-
лизъм, стейтизъм и социализъм) като вариращи по степен отвежда до "възможността за 
сложни смесени случаи – хибриди, при които в определени отношения икономиката е капи-
талистическа, а в други – стейтистка или социалистическа […]. Всички съществуващи ка-
питалистически общества – пише той – съдържат значителни елементи на стейтизъм, тъй 
като навсякъде държавите разпределят част от обществения излишък за различни видове 
инвестиции, особено в инфраструктура, отбрана и образование. Освен това, в капиталисти-
ческите общества държавата отнема известна власт от държателите на права на частна собс-
твеност, например, когато капиталистическите държави налагат правила на капиталисти-
ческите фирми, регулиращи етикетите, качеството на продуктите или замърсяването. Дър-
жавната власт, а не икономическата власт, контролира тези специфични аспекти на произ-
водството, като по такъв начин икономиката е стейтистка. Капиталистическите общества 
също така винаги съдържат най-малкото някои социалистически елементи, най-малкото 
посредством начините, по които колективните актьори в гражданското общество влияят 
върху разпределението на икономическите ресурси непряко, чрез техните усилия да повли-
яят държавните и капиталистически корпорации"2.  

Може ли да има "капиталистическо-социалистически" хибрид в смисъла, в който Райт 
поставя въпроса. Известно е, че традиционните марксисти приемат възможността и дори 
необходимостта на различни хибридни форми, но подчертават, че, за да бъде стабилен пре-
ходът, е необходимо да доминира определен начин на производство; т.е., тъй като служат 
на противоположни класови интереси, капитализмът и социализмът не могат да се комби-
нират в подобен хибрид; тяхната несъвместимост ще наруши и няма да позволи стабилност 
на икономическата форма. Този въпрос остава открит у Райт, с предположението, че са въз-
можни изненади в по-нататъшното развитие. 

Основният акцент в неговата разработка на трансформацията на капитализма е върху 
пътищата на т.нар. от него обществено овластяване (social empowerment). "… колкото по-
висока е степента и колкото повече са формите на социално [pp, 84-85] овластяване по от-
ношение на собствеността, използването и контрола на икономическите ресурси и дейнос-
ти, – пише той, – толкова повече можем да опишем икономиката като социалистическа"3. 
Това отвежда до институционалните проекти, които следват от направените концептуал-
ни формулировки. В тази насока Райт развива седем модела на социално овластяване (social 
empowerment), представляващи конфигурации на обществена власт, държавна власт и ико-
номическа власт, в които се визират институционалните форми, способстващи за придвиж-
ването в посока на увеличаване на компонента обществена власт. Според него, седемте пъ-
тища са: "стейтистки социализъм; социално демократично стейтистко регулиране; асоциа-
тивна демокрация (associational democracy); социален капитализъм; социална икономика; 
кооперативен пазарен социализъм; и споделен социализъм (participatory socialism)"4.  

1) Стейтистки социализъм. Накратко вече отбелязахме позицията на Е. О. Райт по 
отношение на досега съществувалия или съществуващ стейтистки социализъм (в отговор на 
критиката към него, отправена от Луис Пройект): той не отрича позитивните аспекти или 
възможности на този традиционен тип социалистическо общество. Впрочем, едва ли, без да 
се направят ред уговорки в подобен анализ, може задоволително да се представи накратко 

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 82; акцентът с италик е добавен. 
2 Пак там. 
3 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pp. 84-85. 
4 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, р. 86. 
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релацията между "традиционен стейтистки социализъм" и "стейтизъм", по отношение на 
който, в разбирането на Райт, "социализмът" е нещо типологично различно. "В традицион-
ната социалистическа теория, – пише Райт, – основният маршрут, по който народната власт – 
властта, произтичаща от асоциативната дейност (associational activity) на гражданското об-
щество – се транслира в контрол над икономиката, е чрез държавата. Именно поради тази 
причина тези визии могат с основание да се опишат като модели на стейтистки социализъм. 
Базисната идея е следната: Политическите партии са асоциации, формирани в гражданското 
общество с цел повлияване и потенциално контролиране на държавната власт. Хората вли-
зат в тях [в политическите партии], преследвайки определени цели, а тяхната [на полити-
ческите партии] власт в значителна степен зависи от тяхната способност да мобилизират 
такова участие за различни видове колективно действие. Така, ако социалистическата пар-
тия е дълбоко свързана с работническата класа чрез нейната [на партията] принадлежност 
към социалните мрежи и общности на работническата класа и ако тя е демократично отго-
ворна чрез открит политически процес, чрез който тя политически представя работническа-
та класа (или някаква по-широка коалиция), тогава ако социалистическата партия конт-
ролира държавата и държавата контролира икономиката, може да се твърди, на прин-
ципа на преходността на контрола, че овластеното гражданско общество (empowered 
civil society) контролира икономическата система на производството и разпределението. 
[…] В тази визия, икономическата власт като такава е маргинализирана: хората имат 
власт да организират производството не на основата и по силата на пряката икономическа 
собственост и контрол над активите, а на основата и по силата на тяхната колективна поли-
тическа организация в гражданското общество и тяхното упражняване на държавната 
власт."1 Както се отбелязва от Райт, това е същността на марксистките и ленинските идеи за 
революционен социализъм. Той посочва ограниченията на историческите обстоятелства, 
довели до разрушаването по времето на Гражданската война и на първите години след ре-
волюцията на потенциала, какъвто и да е бил той, комунистическата партия в Русия да бъде 
зависима от автономното гражданско общество, отбелязвайки, по-нататък, че по времето 
на социалистическото строителство в Съветския съюз комунистическата партия се превръ-
ща в "механизъм на държавно господство, в средство за проникване в гражданското об-
щество и контролирането на икономическите организации"2. Така, според неговото обоб-
щение, Съветският съюз се превръща в "архитип на авторитарния стейтизъм под идеоло-
гическото знаме на социализма, но не на социализъм, базисно произтичащ от демократич-
ното обществено овластяване."3. Сочейки критиката срещу държавното централно планира-
не като жизнена структура за постигането на социалистическите цели, Райт обаче отбеляз-
ва, че, въпреки това, "стейтисткият социализъм остава важен компонент на всеки един ве-
роятен процес на социално овластяване"4. "Държавата ще остане централна за снабдяването 
с широк кръг от публични блага, от здравеопазване до образование и обществен транспорт. 
Централният въпрос за социалистите, в такъв случай, е степента, в която тези аспекти на 
държавно снабдяване с публични блага, може ефективно да бъде под контрола на демок-
ратично овластеното гражданско общество."5. Райт е критичен към практиката в съвре-
менните капиталистически икономики в това отношение, сочейки, че предоставянето на 
такива блага често е насочено към задоволяването на "нуждите на капиталовото натрупва-

                                                 
1 Пак там [p. 86]; акцентът с италик и болд е добавен. 
2 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 87; акцентът с италик е добавен. 
3 Пак там [р. 87]; акцентът с италик е на Е. О. Райт. 
4 Пак там. 
5 Пак там; акцентът с италик е добавен. 
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не, а не на обществените нужди"1. Поради това според него задълбочаването на качество-
то на демокрацията в съвременното развито капиталистическо общество е с централно 
значение за превръщането на прякото държавно снабдяване с блага и услуги в истински път 
към обществено овластяване. 

2) Социално демократично стейтистко икономическо регулиране. Това е вторият 
път за потенциално обществено овластяване, при който се фокусира върху "начините, по 
които държавата ограничава и регулира икономическата власт… . Дори в периода на ико-
номическа дерегулация и триумф на идеологиите на свободния пазар в края на ХХ в., – из-
тъква Райт, – държавата остана дълбоко ангажирана с регулирането на производството и 
разпределението по начини, накърняващи капиталистическата икономическа власт. Това 
включва широка гама интервенции: контрол върху замърсяването, правила за безопасност и 
грижа за здравето на работника на работното място, стандарти за безопасност на продукти-
те, препоръки за професионална квалификация и умения на пазара на труда, минимална 
заплата и други регулации на пазара на труда. Всяко сериозно предложение за борба с гло-
балното затопляне – добавя той – интензифицира такова стейтистко регулиране по отноше-
ние на използването на икономическата власт. Всичко това предполага държавна власт, 
ограничаваща известна власт на собствениците на капитал и следователно засягаща иконо-
мическата дейност. В степента, в която тези форми на положителна държавна интервенция 
сами са зависими от обществената власт посредством демократичния политически про-
цес, тя се превръща в път за обществено овластяване"2.  

Но както отбелязва Райт, "Стейтисткото регулиране на капиталистическата иконо-
мическа власт … не означава непременно значимо обществено овластяване. Отново, проб-
лемът тук е степента и дълбочината, в която регулаторната дейност на държавата е истинс-
ки израз на демократичното овластяване на гражданското общество. В сегашните капита-
листически общества, значителна част от икономическото регулиране фактически е повече 
в отговор на нуждите и властта на капитала, а не на нуждите и властта, генерирани в рамки-
те на гражданското общество. Резултатът е – обобщава той – властова конфигурация  
[pp. 87-88] [в която] държавната власт регулира капитала, но по начини, които систематич-
но отговарят на властта на самия капитал […]. Въпросът следователно е, до каква степен е 
възможно да се демократизира държавния регулаторен процес в рамките на капиталисти-
ческото общество, по начини, които подкопават властта на капитала и усилват обществе-
ната власт. Един от начините да се направи това, е чрез онова, което понякога се нарича 
"асоциативна демокрация" (associational democracy)."3 Това е следващият трети начин (път), 
който Райт маркира. 

3) Асоциативна демокрация (associational democracy): координирани съвместни 
ефекти върху икономиката на обществена власт, държавна власт и икономическа 
власт. Условието за ефективност на такава форма като път на обществено овластяване [на 
придобиването на обществена власт] e "степента, в която участващите асоциации са вът-
решно демократични и представителни за интересите на гражданското общество, а проце-
сът на вземане на решение, в който участват, е открит и "съвещателен", а не силно манипу-
лиран от елитите и държавата …"4. "Асоциативната демокрация – пише Райт – обхваща ши-
рока гама от институционални механизми, чрез които колективните асоциации в гражданс-
кото общество пряко участват в различните видове държавно управление, типично заедно с 
държавни агенции и бизнес асоциации […]. Най-известни са може би трипартитните нео-

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 87; акцентът с италик е добавен. 
2 Пак там; акцентът с италик добавен. 
3 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pp. 88-89; акцентът с италик добавен. 
4 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 88. 
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корпоративистки мерки/споразумения в някои социалдемократични общества, в които ор-
ганизираният труд, асоциациите на работодателите и държавата се срещат за договаряне по 
различни видове въпроси на икономическото регулиране, особено тези, отнасящи се до па-
зара на труда и отношенията на заетост. Асоциативната демокрация може да бъде разпрост-
ряна до много други области, например съвети [по водно регулиране], в които са обединени 
заедно граждански асоциации, екологични групи, строителни предприемачи и държавни 
агенции за регулиране на екосистемите; или съвети по здравеопазване, включващи меди-
цински асоциации, общностни организации и официални представители на общественото 
здравеопазване за планирането на различните аспекти на здравеопазването."1  

4) Социален капитализъм.2 Вече многократно се изтъкна, че под икономическа власт 
се има предвид власт, произтичаща от "прекия контрол над разпределението, организацията 
и използването на различните видове капитал"3. По повод на т.нар. "социален капитализъм", 
въпросът, който се поставя, се отнася до прякото въздействие върху начина на използването 
на икономическата власт от страна на "вторични организации на гражданското общество", 
които могат да направят това чрез "множество от механизми"4. Като такива се сочат инвес-
тиционна и др. дейност на пенсионни фондове, които са под контрола на профсъюзите; в 
Канада например днешното профсъюзно движение е създало фондове за рисков капитал, 
контролирани от труда, за кредитирането на създаването на фирми с дейност, отговаряща 
на определени социални критерии. Като исторически една от най-важните форми на социа-
лен капитализъм обаче се сочи практиката, при която "асоциациите на работниците по раз-
лични начини мобилизират мощ, за да ограничат упражняването на икономическата 
власт. Това става във формата на трудовите профсъюзи, участващи в колективните прего-
вори по заплащането на труда и условията на труд: такова участие в преговори конституира 
форма на обществена власт, която, макар и в малък брой случаи, засяга действието на ико-
номическата власт."5 Сочат се и други характерни примери – например съвместното опре-
деляне на правилата в Германия с участието на представителите на работниците; социални 
движения, изразяващи интереси на потребителите, които оказват натиск върху корпорации-
те, и т.н. Такъв род движения са форми на овластяване на гражданското общество, насочени 
срещу икономическата власт. Конкретен израз са стандартите срещу ниското заплащане и 
нехигиеничните условия на труд, бойкотите срещу корпорациите, продаващи продукти, 
неотговарящи на социални стандарти, движения като това за честна търговия и еквивалент-
на размяна с грижа към заобикалящата среда и др.п. Като цяло, тази активност се визира от 
Райт като "форма на социален капитализъм, който се стреми към изграждането на алтерна-
тивни глобални икономически мрежи, свободни от икономическата власт на многонацио-
налните корпорации"6. 

5) Социална икономика.7 Райт определя "социалната икономика" като път за обществе-
но овластяване, при който "доброволните асоциации в гражданското общество пряко орга-
низират различните аспекти на икономическата дейност, а не просто формират [pp. 89-90] 
разгръщането на икономическата власт […]. "Социалната икономика" – дефинира той – 
конституира алтернативен начин на пряко организиране на икономическата дейност, който 
е различен от капиталистическото пазарно производство, държавно организираното произ-

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 88.  
2 Пак там. 
3 Пак там.  
4 Вж. пак там. 
5 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 89. 
6 Вж. пак там; акцентът с италик добавен. 
7 Вж. пак там. 
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водство и домашното производство. Негов отличителен знак е производство, организирано 
от колективите непосредствено за задоволяване на човешките потребности, което не е под-
чинено на дисциплината на печалбената максимизация или държавно-технократичната 
рационалност."1 Като пример на "почти чисто производство на социална икономика" Райт 
сочи доброволната организация, финансиране и разпространение на продукта на Wikipedia. 
Имайки предвид и други възможни форми на социална икономика, той смята, че "потенци-
алният обхват на социалната икономика може да бъде разширен, ако държавата, чрез въз-
можностите на данъчното облагане, осигури финансиране за широк кръг социално органи-
зирано непазарно производство. Един от начините за правенето на това – посочва той – е 
чрез институцията на безусловния основен доход. Чрез частичното откъсване на дохода от 
възнаграждението за заетост, ако съществуваше безусловен основен доход, различните ви-
дове доброволни организации биха могли да създадат нови форми на пълноценна и продук-
тивна работа в социалната икономика. [Целеви] форми на правителствено финансиране съ-
що биха могли да гарантират социалната икономика. [Това вече се прави на много места по 
света.] В Квебек е налице широка система за грижа за възрастни хора по домовете, органи-
зирана посредством производствени кооперации, [а така също] кооперации за грижи за де-
ца, организирани посредством родителски снабдителни кооперации и частично субсидира-
ни …чрез данъци."2 

6) Кооперативен пазарен социализъм.3 Вън от историята и дискусиите относно коопе-
ративния пазарен социализъм, тук се съсредоточава внимание само върху релацията между 
тази форма на обществено овластяване и икономическата власт. Както сочи Райт, една на-
пълно притежавана от работниците кооперативна фирма в капиталистическата икономика 
"е форма на социален капитализъм: егалитарният принцип "едно лице – един глас" за всич-
ки членове на бизнес единицата означава, че властовите отношения в рамките на фирмата 
са основани на доброволната кооперация и убеждението, а не на относителната икономи-
ческа власт на различните хора. Заедно те контролират чрез демократични средства иконо-
мическата власт, представена от капитала на фирмата."4. Повечето от работническите коо-
перативи в света днес действат в капиталистическа среда, както и обикновените капиталис-
тически фирми, което предполага редица финансови и други ограничения и затруднения и 
уязвимост от пазарните шокове и сривове. А може ли пазарите да бъдат доминирани от ра-
ботническите кооперативи, така че да се говори за кооперативна пазарна икономика? Както 
е известно, този въпрос отдавна е дискутиран в традиционната марксистка литература и 
отговорът е отрицателен. По-скоро абстрактната идея, която излага тук Райт, е, че при пов-
семестното разпространение на този род кооперативи социалният характер на собственост-
та в рамките на кооперативите ще се разпростре в посока на формирането на акционерен 
модел на цялата икономика. "Фактически, – визира той такъв сценарий, – ролята на общест-
вената власт в непосредствено организираната икономическа дейност чрез тази разгърната 
кооперативна среда нараства в рамките на индивидуалните кооперативни предприятия, като 
[начин за увеличаване на обществената власт] по пътя на социалния капитализъм."5  

7) Споделен социализъм (Participatory socialism): стейтистки социализъм с овласте-
но участие.6 Този път на обществено овластяване според Райт "комбинира социалната 
икономика и стейтисткия социализъм: държавата и гражданското общество заедно органи-

                                                 
1 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pp. 89-90; акцентът с италик добавен.  
2 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 90. 
3 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 91.  
4 Вж. пак там. 
5 Пак там.  
6 Вж. Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pр. 91-92.  
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зират и контролират различните видове производство на блага и услуги. В споделения соци-
ализъм (participatory socialism) ролята на държавата е по-широко застъпена, отколкото в 
чисто социалната икономика. Държавата не само предоставя финансиране и определя пара-
метрите; тя също така, по различни начини, непосредствено участва в организацията и про-
изводството на икономическа дейност. От друга страна, – пояснява Райт, – споделеният со-
циализъм също така е различен от стейтисткия социализъм, защото тук обществената власт 
играе роля не просто посредством обикновените канали на демократичния контрол и дър-
жавната политика, а непосредствено вътре в самата производствена дейност."1 Като конк-
ретни примери в тази насока Райт посочва форма на организация на образователна практика 
в Испания и в САЩ. "В Барселона, Испания, – отбелязва той, – някои обществени основни 
училища са се превърнали в нещо, което се нарича "Обучаващи общности", в които управ-
лението на училището е по същество отместено към родителите, учителите и членовете на 
общността, като функцията на училището се отмества от тясното обучение на децата към 
[pp. 91-92] предоставянето на по-широк кръг обучителни дейности за общността като цяло 
[…]. В Съединените щати има дълга традиция на участие на гражданските асоциации и на 
родителско-учителските асоциации в училищата, макар че – според него – това далеч не 
оказва решителна роля в управлението на училищата."2 

 
* * * 

Самият Райт не изглежда много убеден в ефективната трансформация на капитализма по 
всеки от тези индивидуални пътища, но се надява, че, като цяло, взети заедно, тези алтерна-
тиви биха създали известен потенциал за изменение в тази насока. "Капитализмът все още 
може да остане компонент в хибридната конфигурация на властовите отношения, управля-
ващи икономическата дейност, – пише той, – но това би бил зависим капитализъм, силно 
ограничен […] от задълбочаващата се демократизация, както на държавата, така и на ико-
номиката. Това не означава автоматичното постигане на радикалните демократични егали-
тарни идеали за обществена и политическа справедливост, но ако по някакъв начин успеш-
но се придвижим по тези пътища към такава хибридна форма на обществена организация, – 
смята той, – ние бихме били в много по-добра позиция да се борим за осъществяването на 
радикална демократична егалитарна визия на обществена и политическа справедливост."3  

Актуализирането на този потенциал според Райт зависи от "три вида условия".  
Първо, това зависи от "степента, в която самото гражданско общество е жизнеспособна 

област на колективна асоциация и действие с достатъчна кохерентност за ефективно фор-
миране на държавната власт и на икономическата власт. Идеята, че обществената власт 
произлиза от гражданското общество предполага, че има властови потенциал в гражданско-
то общество, който да бъде транслиран в другите области на действие."4.  

Второ, "ефективното обществено овластяване зависи от присъствието на институцио-
нални механизми, които съдействат за мобилизацията и разгръщането на обществената 
власт по линията на тези маршрути"5. Както изтъква Райт, "не е вероятно, без институцио-
нална консолидация обществената мобилизация да има продължителни ефекти върху ця-
лостните конфигурации на властта"6.  

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 91.  
2 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, pр. 91-92.  
3 Вж. там, p. 92. 
4 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 92.  
5 Пак там. 
6 Пак там.  
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И трето, това зависи от "способността [капацитета] да се противодейства на разгръща-
нето на властта, противопоставяща се на общественото овластяване [на придобиването на 
обществена власт] (social empowerment). Най-вече, в контекста на капиталистическото об-
щество, това означава – заключава Райт, – да се противодейства на властта на капитала, 
както и на всички онези аспекти на държавна власт, които са насочени срещу инициативите 
и действията на гражданското общество."1 

 

                                                 
1 Erik Olin Wright (July 2009) Envisioning Real Utopias, p. 92. 
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Седма глава 

ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ – КОНЦЕПЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА 

7.1. Множеството социализми 

Терминът "социализъм" се появява през първите две десетилетия на ХІХ век. Употребя-
ва се паралелно в края на 20-те и началото на 30-те години на ХІХ век от Анри де Сен-
Симон, Пиер Леру, Мари Рош, Луи Рейбо, Александър Вине, а във Великобритания от Ро-
бърт Оуен. Първоначалното му значение е на противопоставяне, противоположност на ин-
дивидуализма

1 – равенство, стремеж към подобряване на обществото, използване на наука-
та и техниката за развитие, равенство по отношение на собствеността и пр. 

Идеи за социализма можем да открием още в античността и особено в края на среднове-
ковието като реакция на възхода на капитализма. Но като политическа идеология първона-
чалните версии на социализма са реакция на Френската революция и началото на индустри-
алната революция и се формират в периода между края на наполеоновите войни (1815 г.) и 
публикуването от Маркс и Енгелс на "Комунистически манифест" (1848 г.). В тях се дават раз-
лични отговори на въпроса защо лозунгите на Френската революция за свобода, братство и ра-
венство не се реализират и се търсят условията, при които те могат да бъдат осъществени.  

Но още по времето на Маркс, независимо че понятието за социализъм е съвсем ново, се 
откриват различни негови значения. В Манифеста на комунистическата партия Маркс въ-
вежда в употреба цял спектър от понятия за социализъм – "реакционен социализъм", "фео-
дален социализъм", "дребнобуржоазен социализъм", "консервативен социализъм", "буржоа-
зен социализъм", "попски социализъм", "християнски социализъм" и т.н.2 Енгелс има нап-
ример статия, в която критикува така нар. "юридически социализъм" и "катедрен социали-
зъм". Прудон е критикуван от Маркс за неговия "дребнобуржоазен социализъм". 

В най-ранните си контексти понятието за социализъм включва практики, раждащи се от 
появилото се кооперативно движение, чийто типичен пример през 20-те години на ХІХ век 
е Робърт Оуен. Той се опитва практически да създаде самоуправляващи се общности, отде-
лени от капиталистическите общества. След това с историческата практика и появата на 
множество политически течения и концепции понятието за социализъм започва да включва 
различни значения, които в една или друга степен са отрицание на капитализма. При това 
то се прилага както (а) към съответните идеи, концепции, идеологии, модели, програми, 
политики, насочени към социални промени, които в една или друга степен са отрицание на 
капитализма, (б) така и към съответни организации, партии, движения (социалистически 
партии, социалистически интернационал, социалистически организации), придържащи се 
към съответните идеологии, програми, политики, (в) както и към определени некапиталис-
тически реалности. Всички те в една или друга степен са израз на епохата на Просвещение-
то и акцентират върху ролята на знанието, разума, развитието, прогреса.  

Независимо от различните теоретични модели и реализации на идеята за социализма, 
същественото при всички тях е, че се премахват или ограничават базисни характеристи-
ки на капитализма, като доминирането на частната собственост върху средствата за 
производство, свободният наемен труд, продажбата на продукцията на пазара като сто-
ка и на тази основа водят до едно много по-голямо социално-икономическо равенство, 

                                                 
1 Вж. Beilharz, Peter. Socialism, In: Encyclopaedia of Social Theory, Ed. G.Ritzer, Vol. 2, London: Sage, 

2005, p. 770. 
2Вж. Маркс, Енгелс, Съчинения, т. 4, С., Партиздат, 1957, с. 447-456.  
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свързано и със съответното по-голямо равенство във възможностите за развитие. Сред 
множеството понятия за равенство водещо място от каузална гледна точка се отделя на 
социално-икономическите равенства. За разлика от буржоазния акцент върху равенство-
то на закона, тук се подчертава, че преди равенството през закона има други по-важни 
равенства, които не трябва да се пренебрегват и не е възможно реално равенство пред 
закона без съответните социално-икономически равенства в доходите, собствеността, 
възможностите за потребление, удовлетворяването на основни потребности. Стреме-
жът е да се удовлетворят определени потребности и значение има не разменната, а пот-
ребителната стойност на произвежданите блага. Това се противопоставя на концентра-
цията на богатство и власт сред ограничена част от обществото, основаваща се на час-
тната собственост върху средствата за производство и удовлетворяването на пазарно 
индуцирани потребности. Набляга се върху разпределението на богатството съобразно 
приноса на човека за обществото, а не съобразно капитала, който той притежава. 

Най-общо разграничението между типовете социализми върви по няколко основни ли-
нии. Първата е отношението към собствеността на средствата за производство, втората – 
към държавата, а третата – към пазара.  

Собствеността върху средствата за производство може да бъде (а) директна собственост 
върху средствата за производство чрез различни форми на кооперативи, например работни-
чески кооперативи, кибуци; (б) колективно притежавани от цялото общество с управление и 
контрол, делегиран на тези, които директно използват едни или други средства за производ-
ство, т.е. една от функциите на собствеността е делегирана на определени хора; (в) публич-
на собственост, която се владее от държавата или общините, която се управлява чрез дър-
жавния апарат (такава е голяма част от инфраструктурата дори в развитите капиталистичес-
ки страни); (г) социализиране от страна на държавата на основни функции, свързани със 
собствеността, докато други нейни функции може да остават частни, както е при социалде-
мократическата версия на социализма, опираща се на идеята за смесена собственост, при 
която държавата реализира индикативно планиране, национализира за определен период 
немалка част от обществено значимата собственост и участва реално в разпределението на 
печалбата от средствата за производство чрез данъчната система и пренасочане на тази пе-
чалба по посока на ползване от цялото общество на основата на принципа на солидарността. 

Второ разграничение между социализмите е свързано с отношението към държавата. 
Можем да направим разграничение на форми, които се опират на ролята на силната държа-
ва и нейната преразпределителна роля и такива, които отхвърлят държавата и са характери-
зирани като либертариански и анархистичен социализъм. На засилената роля на държавата 
се опират както държавният социализъм в Източна Европа, така и социалдемокрацията в 
Западна Европа. През ХІХ и началото на ХХ век много силно е различието също между со-
циализмите, отхвърлящи или ограничаващи държавата, виждащи новото общество във вид 
на неголеми самоуправляващи се кооперативни общности, владеещи съвместно собстве-
ността. Това разбиране се противопоставя на социализмите, които твърдят, че без държава-
та като координатор, обединител на общонационално планиране и организация на произ-
водството, не е възможно отхвърлянето на капитализма. Типичен в това отношение е анар-
хисткият комунизъм, борещ се за премахване на държавата, частната собственост и капита-
лизма в полза на пряката демокрация и хоризонталните мрежи от доброволни асоциации, 
които произвеждат и потребяват съобразно принципа "от всеки според способностите, на 
всекиму според потребностите". В подобна посока са идеите на троцкизма и на различни 
версии на левия комунизъм. 

Трето разграничение е свързано с отношението към пазара. Повечето версии на социа-
лизма или отричат ролята на пазара, или му придават второстепенна или минимална роля. 
Разпределението и потреблението на стоките се извършва без посредничеството на пазара 



 
 

119 

или при ограничаване посредничеството на пазара. Същото се отнася и до доходите, чието 
разпределение се основава на принципа на индивидуалния принос и заслуги, а не на пазар-
ния шанс и печалба. Държавният социализъм в Източна Европа е по-близко до версиите, 
които минимизират ролята на пазара. В още по-висока степен това се отнася към такива 
версии като израелските кибуци, в които разпределението е според потребностите. В също-
то време следва да се отбележи, че и при едните, и при другите има реална ситуация на съ-
ществуване във външна пазарна среда, в която те са принудени да действат съобразно ней-
ната логика. Вторият тип социализми наблягат върху ролята на пазара. Такива са различни-
те теоретични версии на пазарен социализъм. Същото се отнася и до социалдемократичес-
ката версия. Тя набляга върху публичния контрол върху капитала в рамките на пазарната 
икономика. И при тях обаче има определени разграничения на пазара и изваждане от пазар-
ни взаимодействия на значими сфери от обществения живот. Социалдемократите наблягат 
върху преразпределение, в което са важни принципите на солидарността и разпределението 
на определени блага съобразно потребностите, а не съобразно пазара и парите, притежавани 
от човека. При теориите за пазарен социализъм собствеността е колективна – кооперативна 
или публична (държавна и общинска). Разпределението на стоките между отделните колек-
тивни субекти става на пазарна основа, но вътре в тях неговата роля е ограничена. При това 
инвестирането е подложено на социален контрол, печалбата се генерира от колективно при-
тежавани фирми, чиито дивиденти имат публичен характер и се използват за публични ин-
вестиции и потребление.  

Четвърто разграничение, отнасящо се до разбирането за социализма, е свързано с това 
кога възниква той. Известно е, че когато става дума за капитализма има различията в това 
отношение между Карл Маркс и Карл Вебер. За Маркс капитализмът възниква на определен 
етап икономическо развитие и представлява формация, следваща и по-висша от феодализ-
ма, докато за Вебер елементи на капитализма, свързани с пазарни отношения, производство 
и продажба на стоки с цел печалба съществува на различни етапи в историята в рамките на 
тогавашните обществени отношения, докато съвременният или модерният капитализъм се 
характеризира с това, че става доминираща икономическа форма в света навсякъде през 
последните няколко века. Сходни са разграниченията и при разбирането за социализма. 
Според Маркс той се появява като закономерен етап на развитие след изчерпване на въз-
можностите за саморазвитие на капитализма, изострянето на противоречията между работ-
ническа класа и капиталисти, и представлява по-висша социално-икономическа формация 
от капитализма, опираща се на науката, техниката, колективната собственост и планомер-
ното развитие на обществения живот. Според друго разграничение негови елементи можем 
да открием в множество периоди в историята, в които има колективна собственост върху 
средствата за производство, независимо дали това са християнските общини в началото на 
нашата ера, общинската мера в докапиталистическите формации, кооперативните форми на 
собственост в наше време или увеличаване ролята на държавната собственост и преразпре-
делението чрез държавата на голяма част от произведеното национално богатство. 

Пети тип разграничение върви по линия на отношението между революция и реформа. 
При едни типове социализъм се набляга върху ролята на революцията в прехода към ново 
общество, докато при други – върху еволюцията, постепенната промяна, мирните средства 
и демократичните механизми. Революционни са версиите на марксисти и анархисти, лени-
нисти, троцкисти, маоисти. От своя страна реформистките версии на социализма виждат 
реформите като път на движение към него по два основни начина. Единият се реализира с 
политически средства. Така е при класическите социалдемократи, които смятат, че до соци-
ализъм ще се стигне чрез реформиране на капитализма с помощта на политическата система 
на представителната демокрация, даваща възможност за осъществяване на съответни ре-
форми. Съществуват обаче теории, според които социализмът ще дойде естествено и спон-
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танно без кой знае какви политически действия, в резултат на спонтанен процес на разпад и 
изчезване на капиталистическата икономика. Типични представители на такива теории са 
Джозеф Шумпетер и Торстейн Веблен. 

Правят се и множество други разграничения между различните версии на социализма – 
реалистки и утопични, модернистки, обърнати към развитие на науката и индустриалното 
производство, както и антимодернистки, т.е. такива, които са обърнати към миналото, към 
докапиталистически практики. Ще срещнем националистично и интернационалистично 
ориентирани версии на социализма. Ще срещнем термини като демократичен и авторитарен 
социализъм, марксистки и немарксистки социализъм, руски и китайски социализъм, демок-
ратичен и радикален социализъм, пазарен и непазарен социализъм, и т.н. В развитите за-
падноевропейски държави от типа на Великобритания се налага като популярно понятие за 
социализъм, въплътено в идеята за лейбъризма. Лейбъризмът е организирано работническо 
движение в защита интересите на работниците и техните семейства, представяни от проф-
съюзите и работническите партии. Той предлага мерки по социално осигуряване на гражда-
ните "от люлката до гроба" и се опира на идеи и политики, свързани със социалната държа-
ва, функционираща съобразно икономическата концепция на Дж. М. Кейнс. Във всеки слу-
чай изследователите още през 20-те години на ХХ век откриват съществуването на 260 де-
финиции на социализма.1 

Както между различните концепции, така и между интерпретациите на съществуващите 
реалности, характеризирани като социализъм, съществуват отношения на конкуренция и 
идеологическа битка. В повечето случаи всеки от тях характеризира себе си като "автентич-
ния социализъм" и отхвърля останалите като "неавтентични" и дори като проявления на 
капитализма. Всъщност още при Маркс и Енгелс в "Комунистически манифест" се критику-
ват версии на социализъм и комунизъм, които те не приемат. За да разграничат своите тео-
ретически модели и концепции от тези на останалите, Маркс и Енгелс използват легитими-
зиращия език на науката и в началото правят разграничение между "научен социализъм" и 
"утопичен социализъм", като научният социализъм, за разлика от утопичния, се разглежда 
като резултат на обективни процеси на развитието, чрез които се преодоляват базисни про-
тиворечия на съществуващото капиталистическо общество след като това общество е из-
черпало обективно съдържащите се в него възможности за развитие. През 70-те години на 
ХIХ век с появата на социалистическите и социалдемократическите партии Маркс форму-
лира в "Критика на Готската програма" нова визия за социализма като преходен етап между 
капитализма и много по-висшия следващ етап – комунизма. На този преходен етап държа-
вата запазва своите функции и основен принцип на функциониране на обществото е "От 
всекиго според способностите, всекиму според труда", за разлика от по-висшия етап, когато 
функционирането на обществото ще бъде съобразно принципа "Всекиму според потребнос-
тите, от всекиму според способностите".  

Не по-малки са битките за налагане на идентичността на реализираните антикапиталис-
тически версии. За да разграничат себе си от останалите и особено от социалдемократичес-
ките версии на социализма в държавите от капиталистическия център, страните от бившата 
"световна социалистическа система" започват да говорят за себе си като за страни с "реален 
"социализъм". На всички етапи на развитието обаче на тези страни неотделима част от бит-
ката за оцеляването им в рамките на съществуващата капиталистическа система е битката за 
самоидентификацията им, за утвърждаването на техните особености и специфика. Тя мина-
ва различни етапи. След 1968 г. са разгръща дискусия за възможността за различни модели 
на социализма в зависимост от условията на различните страни. Поставя се въпросът за об-
щото и различното между отделните модели.  

                                                 
1 Griiffith, D. F. What is Socialism. A Symposium, London: Richards, 1924. 
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Най-значимото разграничение, което бих искал да направя, е това между социализмите, 
които възникват в центъра, полупериферията и периферията на световната система, така 
както те са разграничени в концепцията за световната система на Имануил Уолъстейн. 
Всички те възникват и се утвърждават в специфичната ситуация на битка за хегемония в 
световната система през ХХ век, водена от САЩ, проявила се в двете световни войни и след 
това в така нар. "студена война". Глобализацията с нейните проявления от началото на 70-те 
години, когато скачат рязко цените на нефта след двете арабско-израелски войни, разгръща 
се устойчива криза в развитите капиталистически страни и преход към трета индустриална 
революция, при което изходът от кризата се открива в глобализацията и неолиберална ико-
номическа политика, водят до кризисни процеси във всички части на световната система и 
имат деструктивни следствия за повечето форми на социализма там, премазани от неолибе-
ралната глобализация и действията на САЩ като световен хегемон. 

7.2. Различия и противоречия между видовете социализми  
в отделните звена на световната система 

Най-важните различия между социализмите могат да се открият обаче като резултат на 
мястото, което отделните страни заемат в системата на световен капитализъм. И ако искаме 
да разберем това различие, трябва да изходим именно от този факт. Маркс създава една те-
ория, която претендира да е интернационална по своя характер и от нея да следва, че инте-
ресите и проблемите на работническата класа не се различават съществено. Сходство на 
интересите, сходство на обяснителните модели, сходство на партийни програми – това са 
взаимообвързани характеристики. Затова и създаването на Интернационал, обединяващ 
работниците от всички страни, е естествена задача, следваща от неговата идеология. Пър-
вият и Вторият интернационал, Социалистическият интернационал и Коминтернът имат за 
теоретична предпоставка идеята за относителната еднородност на проблемите, които стоят 
пред социалистическите сили, на общата теория, валидна за всички тях, която може да се 
конкретизира в едни или други специфични обстоятелства, но валидно е на първо място 
общото и единството на интересите, от което следва интернационализмът на левицата в 
световен план. Това означава, че отделните държави заемат сравнително сходна позиция в 
световната капиталистическа система и характерът на връзките помежду им не влияе на 
класовите отношения вътре в тях, определящи спецификата на лявото и дясното. 

От началото на 20-ти век обаче става все по-очевидно, че отделните държави заемат раз-
лично място в световната капиталистическа система, като това място предопределя доколко 
те печелят или губят в социалноикономическите отношения помежду им. Това предопреде-
ля факта, че интересите на работниците от отделните страни съвсем не съвпадат. Неравно-
поставеността между отделните държави води до следствия, при които работниците в една 
държава се облагодетелстват от това, че тази държава е в икономически печеливша позиция 
спрямо други държави. Сблъсквайки се с алтернативата дали да се придържат към принци-
пите на пролетарския национализъм, но да загубят поддръжката на своите избиратели, или 
да следват настроенията на своите работници-избиратели, но да изоставят принципите на 
пролетарския интернационализъм, последователите на Маркс са принудени да поставят под 
въпрос доминирането на единен световен пазар и да се ангажират с основна ревизия на съ-
ществуващите теории и доктрини. Капитализмът създава тризвенна структура на световната 
икономика, в която има господстващ център от най-развити държави и по-малко развита 
периферия. Отношенията между тях могат да се реализират директно политически чрез ко-
лониалната система, но и много по-успешно – индиректно, чрез световния пазар. Това е нов 
тип отношение, с нов тип противоречия, които радикално се различават от простото разми-
наване на интересите на пролетариата и буржоазията, установено от Маркс. Не съществува 
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повече автоматично единство на интересите между всички работници в света. А от тук 
следва, че между различните видове национално ситуиран социализъм може да съществуват 
противоречия, конфликти, противопоставяне и сблъсък на интереси. Буржоазията в разви-
тите държави може да използва печалбите, извличани чрез експлоатация на периферията, за 
да подобри положението на своята работническа класа, създавайки възможност тя да бъде 
противопоставена на работническата класа в страните, от които буржоазията извлича съот-
ветни богатства. Така тя може да купува своята работническа класа и интересите на тази 
класа да противоречат на интересите на работническата класа от неразвитите държави. За-
това и предходният интернационализъм повече не е възможен. Мястото на държавите и 
класите в структурата на капиталистическата световна икономика ограничава тяхното пове-
дение и определя структурата на отношения и господство помежду им. Възникват предпос-
тавки за смекчаване на противоречията между работническа класа и буржоазия в развитите 
държави и общи националистични интереси, както и предпоставки за реформизма или со-
циалдемокрацията. Всичко това обаче води до много по-голямо изостряне на противоречия-
та и социална диференциация в неразвитите държави, където и нараства поради това рево-
люционния потенциал на експлоатираните. 

Така се появяват условия не просто за различни приложения на марксизма и за различни 
социализми, но и за влизащи в противоречие социализми, тъй като интересите, които те 
изразяват, съвсем не съвпадат. Класовите отношения ще характеризират не просто отноше-
нията вътре в държавите, а и отношенията между държавите, като в много отношения меж-
ду потенциала за конфликтност и степента на експлоатация във вътрешните и външни от-
ношения ще съществува обратно пропорционална зависимост. Това е социологическото 
обяснение на борбата между социалдемократи и комунисти, между социализма в СССР и 
този в Китай след 1956 г. и изобщо между различните политически представители на ра-
ботническото движение през ХХ век. 

Структурно световната капиталистическа система е разделена на капиталистически цен-
тър, полупериферия и периферия, като между тези три зони съществуват асиметрични от-
ношения на износ на капитали, на ресурси от периферията към полупериферията и центъра. 
Икономически най-развит е капиталистическият център – страните, в които най-напред се 
извършва индустриална революция и са водещи в технологическо и социалноикономическо 
отношение. След тях е полупериферията, която включва държавите от втория ешелон на 
световното социалноикономическо развитие и най-неразвити са страните от периферията.1 

7.3. Социалдемократическата версия на социализма като доминираща  
в страните от капиталистическия център през ХХ век 

Корените на модела, в който социализмът се развива с налагането на една много по-
активна роля на държавата в икономиката, чрез национализация на основни предприятия и 
преразпределение на доходите можем да открием още в последните десетилетия на ХІХ век. 
През 1884 г. Беатрис и Сидни Уеб, Джордж Бернард Шоу, Хербърт Уелс ще свържат виж-
данията си за бъдещето с фабианския социализъм – бъдеще, в което колективната организа-
ция на обществото се реализира чрез държавата, чрез разширяване на нейните регулативни 
и административни функции. Фабианският социализъм пръв поставя в програмата си идея-
та за държавно планиране като нещо противоположно на разточителността и загубата на 
ресурси, резултат на стихийността на частните предприятия. След това тази идея се подема 
от Кауцки в "Основите на социалната демокрация".2 Главен теоретик обаче на социалде-

                                                 
1 Вж. Проданов, В. Теория на световните системи, сп. Понеделник, 1999, № 1-2, 3-4. 
2 Кауцки, К. Основи на социалната демокрация, Варна, 1905, с. 121. 
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мократическата версия на социализма ще стане Едуард Бернщайн. За за разберем как става 
възможен той, следва да имаме предвид особеностите на развитие на страните от капита-
листическия център. 

В страните от капиталистическия център, които изпреварват всички по производителност 
на труда и брутен вътрешен продукт и привличат и извличат ресурси от целия останал свят, ста-
ва възможно развитието на кейнсианската социална държава през ХХ век и устойчиво ляво-
дясно политическо пространство, при което с механизмите на многопартийната плуралистична 
демокрация се защитават интересите на различни социални групи. Там социалдемокрацията има 
успех и Бернщайн ще може да отхвърли тезите на Маркс за неизбежното изостряне на класовата 
борба, за социалистическата революция и диктатурата на пролетариата. 

Факт е, че Прусия по същество въвежда всеобщо избирателно право за всички възрастни 
мъже още в 1848 г., когато в Русия парламентът изобщо още не се е появил, а властва жес-
токият полицейски режим на Николай I, прочул се с цензурата, "затягането на гайките" и 
като "жандармът" не само на Русия, но и на Европа. Основателят на новата германска дър-
жава Бисмарк добре разбира значението на всеобщото избирателно право за всички възрас-
тни мъже и го налага като средство за легитимация на своя нов Райх. В края на века ще 
имаме половинвековно развитие на тази практика, което неизбежно ще даде отражение 
върху поведението на германските социалдемократи. Всеобщото избирателно право пара-
лелно с рязкото увеличаване на броя на работническата класа дава възможност за бързо 
завоюване на привърженици от ГСДП и независимо от забраната ѝ в периода 1878 – 1890 г. 
води до лавинообразно увеличаване на гласуващите за нея, което увеличава ролята ѝ в гер-
манския Райхстаг. Независимо от законите против социалистите, числото на гласувалите за 
ГСДП нараства от 437 хиляди в 1878 г. до 550 хиляди в 1884 г., до 763 хиляди в 1887 г. и 
1470 хиляди в 1890 г., когато тези закони са отменени.1 След премахването в 1890 г. на ан-
тисоциалистическите закони в Германия работническата партия получава възможност да се 
организира, да привлича членове открито и да изпраща свои представители в Райхстага, 
където да се борят за законодателство в полза на работническите интереси, включително и 
за подоходно данъчно облагане и за по-кратка работна седмица. В Англия, където е Берн-
щайн по това време, почти цялото възрастно мъжко население също гласува, а трейдюнио-
ните стават все по-мощни и оказват все по-голям натиск върху правителството. Работни-
ческото движение в Германия и навсякъде другаде увеличава силата и влиянието си. За 
пръв път изглежда, че държавата вместо да потиска работниците, би могла да бъде техен 
съюзник и защитник. Това води до надежда за мирен преход към социализма. Затова Берн-
щайн смята "Комунистическия манифест" като недостатъчно зряло и съдържащо прибърза-
ни обобщения произведение. Отхвърля тезите за неизбежното изостряне на класовата бор-
ба, за социалистическата революция и диктатурата на пролетариата. Утвърждава, че проти-
воположността между работници и капиталисти може да не се увеличава и е възможен ком-
промис помежду им, като той може да бъде постигнат чрез всеобщото избирателно право. 
Това ще накара Бернщайн да постави в центъра на своите размишления демокрацията и в 
"Предпоставките на социализма и задачите на социалдемокрацията" да каже: "Демокрация-
та означава по принцип премахване на класовото господство, ако и да не означава факти-
ческо премахване на класите."2 

Икономическите особености на страните от капиталистическия център също стават 
предпоставка за посоката на мислене на Бернщайн, която ще бъде различна от тази на Ле-

                                                 
1 Вж. История марксизма, Том второй. Марксизм в эпоху ІІ интернационала, Выпуск первый, М., 

Изд. "Прогресс", 1981, с. 250. 
2 Бернщайн, Е. Предпоставките на социализма и задачите на социалната демокрация, С., 1993,  

с. 158-160. 
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нин. В Англия, където се оформят идейните възгледи на Бернщайн (пребиваващ там между 
1888 и 1901 г.), средната работна заплата през втората половина на ХIХ век се покачва с 80 
на сто. От своя страна по БВП на човек от населението Германия още в 1890 г. изпреварва 
Англия. Тя излиза преди Първата световна война на първо място в Европа по БВП, т.е. ней-
ните работници могат да чакат, няма защо да проявяват историческо нетърпение, за разлика 
от гладните и пауперизирани маси на Изток.1 Положението на работническата класа в раз-
витите страни в края на ХIХ и началото на ХХ век се подобрява, доходите се повишават и 
тя получава постепенно възможности за прилично жилище, храна, дрехи. Това ще кара Бер-
нщайн да каже, че Марксовата теза за абсолютното обедняване и концентриране на богатст-
вото в ръцете на все по-малко хора, не се реализира и че броят на собствениците не намаля-
ва, а се увеличава. Той смята, че с организирането на социалистическото движение подоб-
ряването на условията на работниците ще продължи. С помощта на съглашения между про-
мишлени обединения, тръстове и пр., както и чрез разширяването на системата на кредити-
те капиталистическата икономика е в състояние, ако не да предотврати кризите, то поне 
значително да отслаби тяхната суровост. При това усъвършенстването на средствата за ко-
муникация дава възможност по-лесно да бъдат блокирани негативните последствия от една 
или друга локална криза. Поради това не можем да говорим за изостряне на периодичните 
кризи на капитализма. От тук следва, че социализмът не може да се изведе от капиталисти-
ческото производство като негов необходим резултат. Не "крах" на системата в резултат на 
икономическата необходимост ще доведе до социализъм. Така за Бернщайн ще започне да 
изглежда, че социализмът не може да настъпи в резултат на логиката на капиталистическо-
то производство или някакви икономически тенденции. В основата на социализма стоят 
демокрацията и етиката, а не историческият процес. Социалдемокрацията се бори за социа-
лизъм не защото той необходимо ще настъпи, а защото той може да настъпи. От тук нейна 
изходна позиция са определени ценности, а не съответни икономически реалности.  

Социалдемократическата версия на социализма, типична за страните от капиталистичес-
кия център, отразява специфичната ситуация в тези страни, която е свързана с подобряване 
на положението на наемните работници в резултат на (а) възможността на тези страни да 
експлоатират, внасят ресурси и получават предимства в сравнение с държавите от полупе-
риферията и периферията; (б) по-високото равнище на развитие и производителност на тру-
да, което води до много по-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението, който 
може да се разпределя между различните групи население; (в) развитие на специфичен пе-
риод на капитализма, свързан със социалната държава и кейнсианското стимулиране на 
вътрешното потребление, което предполага по-висока преразпределителна роля на държа-
вата, особено до 70-те – 80-те години на ХХ век; (г) разгръщането на многопартийната пред-
ставителна демокрация и всеобщото гласуване, което се налага след Втората световна война 
във всички развити капиталистически страни, даващо възможност за относителна незави-
симост на политиката и държавата от капиталистите и пазара, което пък от своя страна поз-
волява регулирането и преразпределението на националното богатство чрез прогресивното 
данъчно облагане, трипартидната система на социално договаряне, налагането на системи 
на социално подпомагане, пенсиониране, здравеопазване, минимална работна заплата, по-
мощи за безработни. Това ще подхрани такава "мека" версия на капитализма каквато са со-
циалдемократическите партии. Те няма да отхвърлят основните параметри на капитализма, 
но ще се противопоставят на несправедливостта и неравенството, на привилегиите на бо-
гатството и ще се опитат да преодолеят тези слабости чрез съответни реформи. В техния 
център ще стои не премахването на капитализма, а неговото реформиране.  

                                                 
1 Вж. Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, Том І, С. , Св. Георги Победоносец, 1997, 

с. 178-179, 203. 
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Ето как според Антъни Гидънс изглеждат основните характеристики на обществата, в които 
придобиват особена значимост след Втората световна война социалдемократическите партии: 1 

- Всепроникващо включване на държавата в социалния и икономически живот. 
- Държавата доминира над гражданското общество. 
- Колективизъм. 
- Кейнсиански менижмънт на търсенето, плюс корпоративизъм. 
- Ограничена роля на пазарите: смесена или социална икономика. 
- Пълна заетост. 
- Силен егалитаризъм. 
- Всеобхватна социална държава, защитаваща гражданите "от люлката до гроба". 
- Линейна модернизация. 
- Интернационализъм. 
- Принадлежност към биполярен свят. 
В една типична програма на такава партия каквото е Бад-Годесбергската програма на 

Германската социалдемократическа партия ще се утвърдят идеи за смесена икономика, со-
циално сътрудничество, активна държавна социална политика, изграждане на социална 
държава. Кейнсианският тип политика на стимулиране на потреблението и активна прераз-
пределителна роля на държавата ще бъде икономическата основа на този тип програма. 
Нейният върхов период ще бъде в двете десетилетия от края на 40-те до края на 60-те годи-
ни на ХХ век, когато дори във Великобритания при лейбъристкото правителство държавна 
собственост ще станат основни инфраструктурни обекти, свързани с мините, електричест-
вото, въглищата, газта, стоманата, желязото, железопътните линии, включително и Бритиш 
Петролиум и Банк ъв Ингланд. През 1956 г. 25% от британската индустрия е държавна соб-
ственост, половината от заетите са в различни държавни учреждения и предприятия и има 
значително преразпределение на ресурси от страна на държавата в полза на всички гражда-
ни.2 Създадена е национална система за здравеопазване на солидарна основа, финансирана 
от данъкоплатците. Държавата финансира средното и университетското образование, из- 
гражда жилища за нуждаещите се. Създадена е така нар. "държава на благоденствието", 
която макар и да не държи в ръцете си изцяло собствеността, но съучаствува по различен 
начин или ограничава в една или друга степен всяка от функциите на собствеността – вла-
деене, разпореждане и ползване – отнемайки голяма част от печалбата на капиталистите, 
превръщайки я в държавна собственост, която се преразпределя към нуждаещите се граж-
дани и води до една висока степен на равенство. Най-значими са проявленията на тази дър-
жава в скандинавските страни. 

Втори етап на развитие на социалдемократическата версия на социализма има след 90-те 
години обаче в условията на неолиберален глобален капитализъм и ерозия на предходния 
тип отношения между капиталистически център, полупериферия и периферия, тяхната 
идентичност допълнително ще се размие, ще изчезне акцентът на смесената икономика, 
която все пак донякъде ограничава частната собственост. Ще се възприемат характеристики 
на неолиберална пазарна политика, включваща приватизация на държавна и общинска соб-
ственост, дерегулация, подкрепа възхода на финансовия капитал, пазарен либерализъм, кое-
то ще отдалечи тези партии от предходните опити за социализация на собствеността или на 
елементи и функции на собствеността. Ще започне ерозия на социалната държава, отнемане 
на едни или други нейни функции в условията на глобализация. През 1995 г. Лейбъристката 
партия промени параграф ІV от своя Устав, премахвайки от него всяко споменаване на пуб-
лична, държавна, кооперативна, общинска, работническа собственост върху средствата за 

                                                 
1 Giddens, A. The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge: Polity Press, 1998, p. 7. 
2 Вж. Crosland, Anthony, The Future of Socialism, Constable, 2006, pp. 9, 89.  
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производство. Партията на Европейските социалисти, включваща социалистическите и со-
циалдемократически партии, които са в Европейския парламент, подчертава, че основава 
своята дейност на принципите на свободата, равенството, солидарността, демокрацията, 
уважението на човешките права и фундаментални свободи, на законността, но проблемът за 
собствеността изчезва от нейното полезрение. Понятието за социализъм ще се размие и от 
риториката на съответните партии отпада въпросът за собствеността, а на преден план ще се 
поставят различни индивидуални лични и политически права, както и разгръщането на най-
различни колективни права, съчетани с идеята за равенство на шансовете.  

Началото на трети етап на развитие на социалдемокрацията има през последните години 
в ситуацията на рязко нараснало социално неравенство и световна финансова криза в края 
на първото и началото на второто десетилетие на ХХІ век. В същото време навсякъде в го-
лемите градове се завръща феноменът "Ийст енд", описан някога от Джек Лондон – бедни 
предградия, които обаче сега придобиват характера на етнически и религиозни гета, пораж-
дащи засилваща се несигурност и конфликти. В перифериите на Рим, Милано, Неапол, Па-
риж, Марсилия, Амстердам, Малмьо, Лондон, Бирмингам, Копенхаген, София, Пловдив, 
Вашингтон, Чикаго се образуват гета с големи маси от хора, мизерстващи и чувстващи се 
унижени и отхвърлени от обществото като цяло, носители на отклонено поведение, прес-
тъпност, наркомания, които независимо от множество програми не могат да бъдат интегри-
рани. Наляво от традиционните социалдемократически партии, членки на Социалистичес-
кия интернационал, остана открито значимо пространство на антикапиталистически реак-
ции, което от края на 90-те години насам се запълва с различни протестни движения – ан-
тиглобалистко и алтерглобалистко, Световния социален форум, различни зелени движения, 
протести срещу войната в Ирак, протестите на "Възмутените" и "Окупирай Уолстрийт". Ще 
се възроди дискусията за Маркс и правотата на марксизма, списание "Тайм" ще пусне спе-
циална статия "Преосмисляне на Маркс" и ще сложи Маркс на корицата на своето евро-
пейско издание на 28 януари 2009 г. във връзка с форума на глобалния капиталистически 
елит в Давос.1 Глобално проучване на ББС в 27 държави и анкетиране на 29 000 човека пос-
лучай двадесет годишнината от падането на Берлинската стена показва, че 23% от анкети-
раните в света смятат, че капитализмът е "фатално погрешен и е необходима различна ико-
номическа система", като в страни като Франция броят на смятащите така стига 43%. Само 
11% от интервюираните смятат, че той работи добре, а огромното мнозинство отговарят, че 
се нуждае от реформи и по-голяма регулация.2 Независимо от тези промени обаче и незави-
симо от кризата, засега това, към което се обръщат социалдемократическите партии, са раз-
лични версии на кейнсианство и неокейнсианство, но въпросът за собствеността остава 
пренебрегван от тях. 
В една или друга степен в отделните страни това предизвиква съответни реакции наляво 

от съществуващите традиционни социалдемократически партии в Западна Европа. В Гер-
мания разочарованието от отишлата надясно и водеща неолиберална политика ГСДП роди 
нарастваща популярност на Лявата партия, която при изборите през септември 2009 г. влезе 
в парламента. В Кипър кандидатът на комунистическата партия стана дори президент на 
страната. Процеси на формиране и опит да щурмуват политическия живот от страна на по-
леви от социалдемократическите партии формирования има в почти всички останали разви-
ти европейски страни. 

 

                                                 
1 Gumbel, Peter. Rethinking Marx, In: Time, January 29, 2009. 
2 Вж. Robbins, James. Free Market Flawed, says survey, In: BBC News, 9 November 2009, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/8347409.stm 
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7.4. Социализмите в страните от периферията на световната система 

Различен ще бъде социализмът и в страните от периферията на световната капиталисти-
ческа система, където както крайната изостаналост, така и зависимостта от държавите от 
капиталистическия център изискват специфична стратегия за излизане от изостаналостта и 
прекъсване на зависимостта от развитите държави. Затова в Китай Мао Цзе Дун ще изоста-
ви настрани идеята за градския пролетариат за сметка на селячеството като революционна 
сила, която обгражда и завоюва градовете. Разбирането за класите той в много отношения 
ще замени с понятието нация, като международните отношения се описват с термините на 
класовите отношения чрез понятия като "класа-нация". За тази цел ще се тръгне от споме-
наваната от Маркс в последните години от неговия живот възможност английската работ-
ническа класа, благодарение на експлоатацията от Англия на нейните колонии, да се пре-
върне в привилегирована група, играеща също експлоататорска роля спрямо други страни. 
Китай е разгледан като бедна и подтисната "пролетарска" нация, която трябва да отхвърли 
игото на богатите буржоазни "подтиснически нации". Народите от третия свят изглеждат 
като цяло като доиндустриален пролетариат, експлоатиран от развитите западни страни, 
като съучастници в тази експлоатация са и работниците в тези страни. От своя страна буржазия-
та в тези страни също приема две различни версии – компрадорска, изцяло зависима от импери-
алистите от държавите на капиталистическия център, и "национална буржоазия", ставаща съюз-
ница на истинския пролетариат в тези страни. Тези идеи подхранват революционна активност в 
Азия и Африка и се използват в процеса на национално-освободителните движения.  
В страните от периферията на световната система, много от които се създават в резултат 

на национално-освободителните движения и деколонизацията след Втората световна война 
и са не само силно изостанали селски общества, но са свързани с асиметрични връзки с 
държавите от капиталистическия център, при което от тях се изнасят на ниски цени селс-
костопански продукт, а внасят високопреработени технологични продукти, възникват спе-
цифични версии на социализъм като инструмент за развитие. Тъй като това са все още тра-
диционни общества със силни докапиталистически традиции, те се опитват да се опрат на 
тези традиции и така се създават най-различни версии на социализъм – африкански, арабс-
ки, ислямски, християнски социализъм и пр. За всички тях е характерно не само опирането 
на някаква традиция, но и на силната държава, опити за обособяване от държавите от капи-
талистическия център, залагането за един или друг период на помощта на СССР и други 
държави от Източна Европа. 
Между най-значимите модели на такъв социализъм са африканският и арабски социали-

зъм, маоизмът и кастроизмът, които се появяват след Втората световна война, когато с де-
колониализацията в резултат на национално-освободителните движения се създават нови 
държави в периферията на световната капиталистическа система, търсещи свой собствен 
път и съответна идеология на развитие. Този път те откриват в различни версии на социа-
лизма, опиращи се върху ресурси на традицията в различните държави. В Африка борбите 
за национално освобождение извеждат на преден план в различните новосъздадени държави 
лидери, които започват да търсят отговор на въпросите на изостаналостта на своите държа-
ви в различни интерпретации и версии на така нар. "африкански социализъм", опиращ се на 
свои собствени сили и ресурси, опитващ се да се откъсне от предишните колониални сили и 
зависимости. Той се разглежда като типично африканско явление, опиращо се на африканс-
ката идентичност, която е антикапиталистическа. Африканските лидери имат съзнание за 
изостаналостта на своите страни и нямат илюзията, че тръгвайки по пътя на капиталисти-
ческо развитие ще могат да догонят своите бивши метрополии и затова те се опитват да 
открият свои специфични модели, които да им дадат възможност да успеят в съвременния 
свят. Редица от тях са склонни подобно на руските народници през ХІХ век, да твърдят, че 
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колективистките родови и племенни форми на живот в Африка са я правили винаги в една 
или друга степен "социалистическа" и се обръщат към тях като обединяваща характеристи-
ка на африканските страни. 
За най-известен теоретик на африканския социализъм се смята Джулиус Ниерере, пър-

вият президент на Танзания, който е под влияние на идеите на британския фабиански соци-
ализъм. Под влияние на тези идеи са и президентите на други новоосвободени африкански 
държави като Кенет Каунда – първият президент на Замбия от 1964 до 1991 г. и Кваме 
Нкрума – първият президент и министър-председател на Гана, но най-пълното им развитие 
прави Джулиус Ниерере. Той се опитва да свърже социализма със селската традиция на аф-
риканците и тяхната специфична колективна система ujamaa, съществувала още преди ев-
ропейският колониализъм да дойде в Африка. През 1967 г. той публикува така наречената 
Арушка декларация, в която развива идеята за специфичен африкански модел на развитие, 
който да се опира на африканската традиция и това става основа на африканския социали-
зъм. Понятието ujamma, което стои в основата на този социализъм е свързано с голямото 
докапиталистическо, състоящо се от много поколения семейство или род, в който отделният 
индивид е изцяло зависим, подчинен и резултат на родовата общност. Ниерере взема това 
понятие и му придава смисъла на съвременен модел за политическо и икономическо разви-
тие, който включва няколко основни елемента: еднопартийна система, национализация на 
ключовите сектори на икономиката, социално, икономическо и политическо равенство, 
премахване на дискриминацията, свързана с онаследени по семейна линия различия, колек-
тивизиране на всички форми на местно производство, опора на собствените сили, чрез кое-
то Танзания да се освободи от зависимостта от европейските сили, безплатно и задължител-
но обучение на всички танзанийци, включително и запознаването им с принципите на 
Ujamaa.1 Тази политика има съответните успехи, свързани с рязко намаляване на детската 
смъртност, удължаване на продължителността на живота, значително намаляване на негра-
мотността и увеличаване на образованите хора. Правителството се превръща в най-големия 
работодател. Мястото на Танзания обаче в периферията на световната капиталистическа 
система и зависимостта във вноса и износа от останалия свят в крайна сметка няма да поз-
волят оцеляването на този модел. Двете петролни кризи през 70-те години, рязко повишили 
цените на внасяния в Танзания нефт, рязкото падане на цените на основните селскостопанс-
ки експортни стоки на Танзания, липсата на чужди инвестиции и началото на война с Уган-
да през 1978 г. довеждат в крайна сметка до тежки икономически проблеми, оставка на Ни-
ерере през 1985 г. и край на неговия африкански социализъм.  
Арабският социализъм се появява като специфичен модел на социализъм в арабските 

страни в Близкия Изток и Северна Африка и е свързан със социалистическите партии в тези 
страни, известни като баасистки партии. Терминът "арабски социализъм" е създаден за пър-
ви път от сирийския философ и социолог Мишел Афлак, един от основателите на баасистка 
партия. Чрез него той разграничава социализма в арабските страни от социалдемокрацията 
в Западна Европа и основаващия се на марксизма социализъм в Източна Европа. През 50-те 
и 60-те години арабският социализъм е водещата политическа идеология в арабския свят и 
стои в основата на политиките на арабските социалистически партии – така нар. "баасистки 
партии". По принцип той не приема и идващия от Маркс атеизъм на източноевропейския 
социализъм, макар че при него има доминиране на секуларни режими. Придържа се към 
идеята за национализация на средствата за производство, но в същото време не отрича тра-
дицията, свързана с наследяване на собственост, набляга се на арабската идентичност. Баа-
систките партии, които идват на власт в периода между 50-те и 70-те години национализи-

                                                 
1 Вж. Pratt, Cranford. Julius Nyerere: Reflections on the Legacy of his Socialism". Canadian Journal of 

African Studies, 1999, Vol 33, N 1, pp. 137-152. 
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рат основната част от промишлеността и банковата система, извършват аграрни реформи. 
Типична характеристика на баасистките политически режими, вършещи реформи под флага 
на арабския социализъм, е също и национализмът, който е важен инструмент за създаване 
на единна общност от разнородни племенни и кланови структури. 
Специфична форма на социализъм е и кубинският социализъм. Негова особеност е мно-

го по-високата степен на обобществяване, засягаща и личната собственост, което възпре-
пятства поведение, което е много важно при нас – използване на материални стимули, кои-
то от своя страна се използват за закупуване на жилище, вила, кола, което прави българско-
то население с най-много собствени жилища в света през 1989 г. За разлика от тях при ку-
бинския модел на социализъм чак до 2011 г. гражданите нямат възможност да купуват и 
продават жилища със съответното право на собственост и използване евентуално и приходи 
от собственото жилище. Това, което е характерно за него е, че той във висока степен разчи-
та на външна икономическа подкрепа. До 1989 г. той получава такава подкрепа от Съветс-
кия съюз, а след това от различни латиноамерикански страни, които приемат социализма, 
особено Венецуела на Чавес. 
Друга по-известна интерпретация на марксизма съобразно специфичните условия на ед-

на държава в периферията на световната капиталистическа система ще станат неговите ки-
тайски версии, най-напред във формата на идеите на Мао и различните версии на маоизма, 
а след това и във версията на Дън Сяопин, представляваща дългосрочен начален период на 
развитие в изостанали селски общества. Там също има специфични форми на социализъм, 
но това са несъветски форми и тяхната легитимация става чрез идеите на Мао Цзедун и Дън 
Сяопин. Маоизмът включва няколко особено важни характеристики, свързани с факта, че 
възниква в страна, която по това време е периферия на световната система. Първо, за разли-
ка от съветския тип социализъм, който извежда на преден план работническата класа, той се 
опира на селячеството, тъй като в Китай почти липсва работническа класа. Развива идеята 
на един своеобразен аграрен социализъм. Революцията започва в селата, а не в столицата и 
работническите региони, както при Октомврийската революция, и постепенно се освобож-
дават големи региони и ограждат градовете. Второ, Мао ще развие идеята за държавата-
пролетарий, имайки предвид, че държавите от периферията на световната система като цяло 
са експлоатирани от развитите капиталистически страни. Подобно на повечето от останали-
те версии на социализма в периферията и полупериферията на световната система той ще 
набляга на "опора на собствените сили", както преди това болшевиките в Русия говорят за 
"изграждане на социализма в една отделно взета страна". Трето, обръща особено внимание 
на ролята на съзнанието, на субективния фактор за промяната на реалността, за разлика от 
склонността към икономически детерминизъм при класическия марксизъм. 
Промените в центъра на световната система от 70-те години на миналия век насам след 

скока на цените на петрола, премахването на Бретънудската система на златнодоларов 
стандарт и неолиберална глобализация станаха предпоставка за радикални трансформации 
и на тази форма на периферен социализъм, започнати след смъртта на Мао от неговия съ-
ратник Дън Сяопин. Началото на тези промени е поставено на така нар. Х Пленум на ККП 
през 1978 г. Маоизмът остава официална идеология, но е развита радикално в нова посока 
на догонваща модерницация. Ако версията на Мао предполага "голям скок" и бързо насти-
гане на най-развитите страни, то тази на Дън Сяпопин предвижда този процес да продължи 
много десетилетия и да се основава не на цитатите от едно или друго произведения, а на 
икономическите резултати от една или друга политика. Той налага идеята за въвеждане на 
пазарно регулиране и отваряне на страната без съществени промени в политическата систе-
ма. За разлика от това, което прави Хрушчов с десталинизацията и съветската перестройка 
на Горбачов, ККП не делегитимира позициите на политическия елит чрез отрицание на ми-
налото и преосмисляне на идентичността на системата. В Китай тази система днес се нари-
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ча "социалистическа пазарна икономика" или "социализъм с китайски характеристики". Тя 
се характеризира с голям държавен сектор заедно с нарастващ частен сектор. Запазва се 
държавната собственост върху земята, а тя не се разпарчетосва на милиони парчета, както в 
България. Съществува държавна или кооперативна собственост върху голяма част от пред-
приятията в тежката и преработваща промишленост, има силна държавна регулация на бан-
ковия и финансовия сектори. Нарастващата мощ на пазара засилва дискусиите за това до-
колко там се запазват характеристики на социализма. 
В условията на криза в центъра на световната система през последното десетилетие, на 

нарастваща задлъжнялост на страните от капиталистическия център има възход на нови 
модели на социализма, основани на силната държава в страни със значителни природни 
ресурси, чиито цени растат поради техния недостиг в световната система. Типичен такъв 
регион е Латинска Америка, която се опитва да се обособи от едностранната зависимост от 
САЩ, обединявайки се и развивайки активни връзки с останалия свят, особено с Китай. 
Типична такава страна е Венецуела, където Хуго Чавес национализира притежаваните от 
американски собственици петролодобивни компании и претендира да изгражда "социали-
зъм на ХХІ век". Версията на неговия социализъм е характеризирана като "чавизъм". Като 
социалистически декларират своите програми и никарагуанският президент Даниел Ортега, 
боливийският президент Ево Моралес, еквадорският президент Рафаел Кореа. Всички те 
предприемат стъпки по ограничаване ролята на американските компании на тяхна терито-
рия, поемане от страна на държавата на стратегическите отрасли на икономиката и засилва-
не на преразределителната политика от страна на държавата. 

7.5. Държавният социализъм като специфичен модернизационен  
механизъм на ускоряване на развитието в страните от полупериферията  

на световната система 

Най-развитата теория за социализма, каквато е тази на Маркс, го разглежда като етап на 
развитие на едно посткапиталистическо общество, появило се след изчерпването на въз-
можностите на развитие на капитализма в световен план. То е етап в прогресивното разви-
тие на човечеството, което носи в себе си по-голяма рационалност и научност в обществе-
ните процеси. Тази теория стои в основата на голяма част от антикапиталистическите рево-
люции през ХХ век, но проблемът е, че такива революции избухват не в най-развитите дър-
жави, а в такива, които изостават от тях и търсят път да ускорят и оптимизират процеса на 
развитие. В редица страни от полупериферията на световната система, които изостават от 
развитите капиталистически страни ще възникнат техни специфични форми на догонваща 
модернизация чрез модели на социализма – държавен капитализъм от съветски тип. 
В страните от полупериферията ще се наложи друг тип социализъм. Опитът за устойчи-

во ляво-дясно политическо пространство от рода на това в развитите западни страни за дъ-
лъг период е невъзможно или съответните режими са силно нестабилни, какъвто е случаят 
например с Турция и Гърция след Втората световна война или с България преди това. Там 
липсват значими маси работническа класа, има изоставане в социалноикономическо отно-
шение, необходимост от ускоряване на историческото развитие, ще се появи Ленинският 
тип ревизия на марксовото учение, което политически ще доведе до болшевизма. За да пре-
одолеят това състояние тези страни трябва да мобилизират сили, да концентрират ресурси, 
да подтикнат историческия процес за спиране на експлоатацията от страна на държавите от 
капиталистическия център, която задържа развитието им и след това за наваксване на изос-
таналостта. Ленин ще даде специфичен израз на тази потребност и ще стане много по-
адекватен на реалностите от социалдемократите. Необходимият субект за разкъсване на 
зависимостта от страните на капиталистическия център и ускоряване на развитието ще се 
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открие в партията-авангард. Появата на силната централизирана държава на диктатурата на 
пролетариата, използване на политиката като механизъм за ускоряване на социалноиконо-
мическото развитие и пренебрегване на политическата демокрация не е прищевка на бол-
шевиките, а типичен за страните от полупериферията етатистки механизъм за създаване на 
национален интегритет, задържане на равнището на потребление и мобилизиране на насе-
лението като цяло за ускоряване на развитието. На това ще служи формиралото се разбира-
не за социализма като централизирана, планова, държавна система, която използва в огра-
ничена степен парите. Затова и държавата рязко ще повиши своята роля. Самите реалности 
на капитализма са разделени – едни са те в развитите страни от капиталистическия център, 
където много по-благоприятни предпоставки за лява визия дава традицията на компромис 
между труда и капитала, свързана с Бернщайн, и съвсем различни са те в по-изостаналите 
страни на периферията и полупериферията, където противоречията са много по-изострени, 
капитализмът няма ресурси да ги компенсира и да извършва компромиси с пролетариата. 
Държавният социализъм ще бъде един гигантски и драматичен опит да се преодолеят теж-
ките противоречия и засилващата се изостаналост на страните от втория ешелон на светов-
ното развитие и това не би могло да стане без по-висока степен на авторитарност на систе-
мата и снижаване на равнището на потребление. Там исторически успех с помощта на за-
падноевропейска социалдемокрация не е възможен. В тях възниква друг тип левица, която 
има характера на национална сила, заемаща цялото политическо пространство и противо-
поставяща се на десницата като международно, а не вътрешно явление (макар че са въз-
можни и вътрешни рецидиви) и това става не поради злата воля на Сталин, нито поради 
"доктринални грешки" на Маркс и Ленин, а като потребност на изостанали държави да из-
вършат бърза индустриализация в условията на втората индустриална революция. В тези 
страни левицата ще легитимира себе си чрез "съветския марксизъм" или "марксизма-лени-
низма" с трите му основни съставни части – марксистка философия (диамат и истмат), мар-
ксистка политическа икономия, фаворизираща държавното централно директивно планира-
не и "научен социализъм". Повечето от теоретическите му твърдения имат практическа на-
соченост, служат да обяснят, оправдаят, насочат определени действия по ускоряване на ис-
торическия процес и отделяне от страните от капиталистическия център – например уско-
ряване на колективизацията или индустриализацията, стахановското движение, противо-
поставянето на буржоазната идеология, настояването за "обективното действие на икономи-
ческите закони на социализма" и т.н.1 Това възприятие не е случайно, тъй като затварянето на 
тези страни с помощта на държавата за евентуална експлоатация от страна на страните от капи-
талистическия център има за цел да съхрани изтичането на национални ресурси по посока на 
развитите западни държави. В тях ляво неизбежно означава етатично и национално.  
Такава е ситуацията с Русия през целия ХIХ век, когато тя увеличава изоставането си от 

развитите западноевропейски държави. Така например в 1890 г. руският национален про-
дукт на човек от населението се равнява на половината от английския доход на човек от 
населението в 1830 г. и на около една четвърт 60 години по-късно. Тази дистанция се уве-
личава и в 1914 г. разликата в националния доход на човек от населението между Англия и 
Русия е вече около 6 пъти, а между Германия и Русия е четири пъти и половина. Така нап-
ример през целия ХIХ век в Русия производството на чугун, един основен показател на ин-
дустриално развитие, се удвоява, докато за същото време увеличението в Англия е 30 пъти. 
Перспективите за индустриално развитие в Русия са по-ограничени от където и да е другаде 
в Европа, заключава категорично Пол Кенеди на базата на огромен статистически материал. 
Ако приемем равнището на индустриализация на човек от населението в Англия през 1900 г. 

                                                 
1 Вж. Marcuse, H. Soviet Marxism: A Crirtical Analysis, New York: Columbia University Press, 1958, 

pp. 11-12. 
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като равно на 100, в Германия то е 52, а в Русия само 15, т.е. близо седем пъти по-ниско.1 А 
след Първата световна война, революцията и гражданската война в условията на разгръща-
не на втората индустриална революция в Западна Европа, изоставането на Русия, което е 
характерно за целия период до 1914 г., ще започне да се увеличава с много по-голяма ско-
рост. Това трябва да бъде спряно. Необходимо е бързо да се изгражда индустрия при липса 
на обективни и субективни предпоставки това да става с пазарни решения. Така става пот-
ребна и възможна специфичен вид закъсняла индустриализация. 
В страните от полупериферията на световната капиталистическа система като Русия, в 

които липсват значими маси работническа класа, каквито и да е традиции в политическа 
демокрация и се изостава в социалноикономическо отношение, възниква необходимост от 
ускоряване на развитието. Там исторически възможен, необходим и ефективен ще стане 
Лениновия тип ревизия на марксовото учение, който политически ще доведе до болшевиз-
ма. За да преодолеят това състояние, тези страни трябва да мобилизират сили, да концент-
рират ресурси за наваксване на изостаналостта – там революционното нетърпение е естест-
вено и Ленин става много по-адекватен на реалностите.  
Така една специфична версия на социализма ще стане доминираща през ХХ век в редица 

страни от полупериферията на световната система, които изостават в процеса на индустри-
ализация, урбанизация, модернизация. Тя ще изведе на преден план обобществяването на 
собствеността срещу индивидуализма на пазара и ще провежда политика на премахване на 
съществуващото класово деление на капиталисти и наемни работници. Извършващата се в 
този период втора индустриална революция на Запад с типичната за нея потребност от го-
леми инвестиции и създаване на мощна индустриална база, основана на електричеството и 
двигателя с вътрешно горене, ще може ускорено да се реализира в изостаналите страни 
именно чрез централизацията и планирането на ресурси с помощта на държавата. Според 
тази версия, различна от предлаганата от социалдемократите, капитализмът не може да бъ-
де реформиран, той трябва да бъде преодолян активно и тъй като става дума за преодолява-
нето му в страни, в които не само капитализмът, но и модерната индустриална икономика 
са слабо развити, то в този процес се открива особена авангардна роля на комунистическата 
партия, която би следвало да ръководи процеса на преодоляване на капитализма и ускоря-
ване на общественото развитие. 
Държавният социализъм става възможен и необходим в определени страни в резултат на 

няколко основни групи фактори:  
1) Изостаналост в модернизационно отношение от развитите държави от капиталисти-

ческия център – наличието на доминиращо селски общества, неразвита градска култура, 
патриархално-авторитарни традиции.  

2) Полупериферно място в световната система. Почти всички страни, които започват да 
правят модернизация по модела на държавния социализъм – с малки изключения като Че-
хословакия и ГДР – са в различни части на полупериферията на световната система, а някои 
като Монголия или големи части от азиатския регион на СССР са дори в нейната перифе-
рия. Успешна модернизация се реализира в най-висока степен именно в страните, които са в 
полупериферията.  

3) Преходния период в световната капиталистическа система, в която между двете све-
товни войни през ХХ век липсва ясно изразен хегемон и Германия и САЩ водят битка по-
между си, когато става възможно една огромна страна в полупериферията като СССР, при-
тежаваща големи природни и демографски ресурси, както и традицията на централизирано-
то управление, да се обособи от световната система и създаде свой модел на модернизация. 

                                                 
1 Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, Том 1, С., Св. Георги Победоносец, 1997,  

с. 202-203, 204, 230, 274. 
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4) Особеностите на втората индустриална революция, свързани с тежката промишле-
ност, изискваща огромни инвестиции и планиране на взаимовръзките между големи групи 
от взаимосвързани индустриални предприятия, масовото производство и потребление, как-
то и с рязката централизация на всички процеси на управление, създаването на големи йе-
рархии и големи организации, които стоят в основата на масовото общество, масовата кул-
тура, масовите комуникации, масовите партии, масовите профсъюзи. 
Държавата и промени в нейните функции е традицията, която се реализира – макар и в 

различна степен – от двете основни версии на развитие на социализма през ХХ век – соци-
алдемократическата форма на социална кейнсианска държава в развитите западни страни от 
капиталистическия център и тази в СССР и свързаните с него страни от полупериферията и 
периферията на световната система. Всички те се опират на държавата, но степента, в която 
правят това, е различна. В държавите на "реалния социализъм" равнището на одържавяване 
достига най-високи размери на първо място във връзка със собствеността, което от своя 
страна е свързано с доминираща директивно-планова икономика и пълна закрила на човека 
от държавата. Тази потребност от особено силна роля на държавата се предполага и от изос-
таналостта и необходимостта да се преодолява историческа дистанция от развитите западни 
държави. Ето защо понятието "държавен социализъм" като форма на некапиталистическа 
модернизация, в частност индустриализация и модернизация като обща характеристика на 
този вид общества, изглежда достатъчно оправдано. Потребността от извършване на уско-
рена модернизация се реализира чрез съответен политически модел и подходяща интерпре-
тация на марксизма. Марксизмът се интерпретира и нагажда като концепция, за да обслуж-
ва процесите на индустриализация на изостанали от държавите от капиталистическия цен-
тър общества от полупериферията и периферията на световната система. 
България е такъв тип общество, които е от една страна полупериферия в световната сис-

тема, което благоприятства изтичане на национално богатство чрез световния пазар към 
развитите страни; а от друга страна е изостанала в социално-икономическо и технологичес-
ко отношение от тях с едно-две столетия. Затова и създаденият в нея социално-икономиче-
ски и исторически модел ще бъде насочен към решаване на нерешените от закъснелия капи-
тализъм модернизационни проблеми чрез експортно ориентиран растеж и висока степен на 
затвореност към страните от капиталистическия център, за да се запази изтичането на ре-
сурси към тях и разрушителното им въздействие върху модела на догонваща модернизация. 
Всъщност попупериферната позиция ще се запази в това, че в икономическите отношения 
възникналият модел на социализма ще функционира в специфични отношения с центъра, 
останалата част от полупериферията и периферията на световната система. От развития ка-
питалистически център ще се внасят с предимство с най-различни средства и форми висо-
котехнологични стоки и образци, които ще се използват за развитие на мощна индустриална 
база, а експортно ориентираният растеж ще бъде насочен главно към останалите социалис-
тически държави, обединени в Съвета за икономическа взаимопомощ, както и към други 
страни от полупериферията и периферията на световната система. През 70-те и 80-те години 
износът към развитите западни страни бързо ще започне да нараства, но степента на преработка 
и на принаден продукт в тях ще бъде по-нисък от този, който имат внасяните от там стоки. 
Този модел на държавен социализъм като инструмент за ускорена некапиталистическа 

модернизация възниква в условията на реалната практика и проблемна ситуация, пред която 
е изправена Русия след революцията през 1917 г. "Изграждането на социализма" самостоя-
телно в Русия не влиза в първоначалните намерения на Ленин, когато той обосновава из-
вършването на революция. Той съзнава, че Русия е все още на ранен стадий на капиталис-
тическо развитие със слабо развитие на производителните сили. Огромната част от населе-
нието е селско, липсва разделение между държава и гражданско общество, голяма част от 
населението е необразовано и дори 20 години след извършването на революцията през 1937 г. 
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само 43% от възрастното население на страната над 50 години казва, че не е религиозно. 
Факт е например, че в 1913 г., в навечерието на Първата световна война делът на тежката 
промишленост в Русия е само 6.9% от индустриалното производство на САЩ по това вре-
ме.1 Руските революционери в 1917 г. съзнават, че Русия не може да гради сама социализма 
в марксовия смисъл, за който се предполага, че условията ще възникнат най-добре в най-
развитите капиталистически страни. Затова идеята на Ленин е революцията да започне в Русия 
като "слабо звено" на световната система на капитализма, но тя да даде началото на революция 
и в капиталистическия Запад, в крайна сметка и световна революция, която да се опира и на ре-
сурсите на високоразвитите, извършили вече индустриална модернизация държави. 
Революция на Запад обаче не се извършва и втората половина на 20-те и началото на 30-те 

години в Русия има разнородни мнения какво да се прави, ако няма подкрепа от най-
развитите страни. В тези условия ще се създаде образец на нов модел на социализма, при 
който с помощта на държавата и партията се получава възможност да се извърши не просто 
политическа промяна, а да се осъществи процес на индустриализация и ускорено развитие 
на производителните сили. Ленин подчертава как войната е накарала страни като Германия 
да ръководят целия стопански живот на 66-милионния си народ от "едно централно учреж-
дение". Същата тази дейност може да се отнеме от буржоазията и да се ръководи в името на 
трудещите се. Той смята, че формиралият се във всички воюващи страни държавно-
монополистичен капитализъм е предверие към бъдещото общество. Като се отреже чрез 
революцията неговата държавна буржоазна надстройка и се постави в служба на народа 
механизмът на всеобщия контрол и отчетност, ще се получи социализъм. Войната е показа-
ла как целият стопански живот може да се регулира от един център, от който просто със 
смяната на властта се отива към социализъм. Ако войната е могла да обобществи управле-
нието в интереса на "финансовите магнати", то толкова повече то може да бъде обобщест-
вено в интерес на 9/10 от населението, смята той.2 За него "социализмът не е нищо друго, 
освен последната крачка напред от държавно-капиталистическия монопол. Или другояче 
казано: социализмът не е нищо друго, освен държавно-капиталистически монопол, обърнат 
в полза на целия народ и затова престанал да бъде капиталистически монопол".3 Именно 
затова през 20-те години Николай Бухарин, ще каже: "Системата на социалистическа 
диктатура, която бихме могли да наречем държавен социализъм…е диалектическо отри-
цание, противоположност на държавния капитализъм."4 Понятието за държавен социали-
зъм след Втората световна война ще се утвърди активно в споровете, при които привърже-
ниците на югославския "самоуправленски социализъм" се опитват да характеризират об-
ществата в Съветския съюз и свързаните с него страни.  
В края на 1924 г. Сталин публикува сборник от свои статии и речи и във встъплението 

му за първи път формулира тезата за построяване на социализма в СССР в условията на 
капиталистическо обкръжение и разкритикува песимизма на Троцки в това отношение. 
Сталин тръгва от позицията за изостаналостта на страната, която изисква бързи и радикал-
ни, мобилизиращи мерки, които да променят тази дистанция. "Ние сме изостанали от нап-
редналите страни с 50-100 години. – заявява той – Ние трябва да прибягаме това разстоя-

                                                 
1 Вж. Лейн, Дэвид. Подъем и упадок государственного социализма: Индустриальное общество и 

социалистическое государство, Киев, Институт социологии НАНУ, 2006, с. 52. 
2 Ленин, В.И. Събрани съчинения в 55 тома, т. 30, С., Партиздат, 1981, с. 269. 
3 Ленин, В.И. Събрани съчинения в 55 тома., т. 34, С., Партиздат, 1982, с. 186-187. 
4 Цит. по Медведев, Рой. Социализм в одной стране, В: История марксизма, Том трети, Марксизм 

в эпоху ІІІ Интернационала, Част первая, От Октябрьской революции до кризиса 1929 года, Выпуск 
второй, Перевод с итальянского, М., Прогресс, 1983, с. 102. 



 
 

135 

ние за десет години. Или ние ще направим това, или нас ще ни смажат."1 Добре би било да 
имаме революция в развитите държави, но докато чакаме това, не можем да се откажем от 
действия, които да ускорят развитието, за да можем да настигнем развитите държави и со-
циализмът е легитимацията на политиката, чрез която се реализира този процес. Сталин 
иска да предпази партията си от деморализация поради това, че световната революция се 
забавя или не се е състояла и да я убеди, че независимо от това нейните усилия ще имат 
успех. Защото в една страна, в която липсват достатъчно предприемачи, партията трябва да 
се превърне в основна организираща сила за ускоряване на развитието. Това ускоряване 
изисква максимална мобилизация, а това не може да стане без мощна мотивираща и идео-
логия, която да подтиква към отложено потребление и определени жертви в името на ко-
лективното бъдеще, както прави това протестантската етика в началните периоди на разви-
тието на капитализма с нейната ориентация към индивидуалното бъдеще. Не е случайно, че 
Сталин ще започне да контролира максимално целия духовен живот и да следи изключи-
телно внимателно как се трансформират философията, социалните науки, цялостният све-
тоглед, защото те му са непосредствено необходими като своеобразна производителна сила, 
която ускорява развитието. Той трябва да играе ролята не само на менажер-ръководител, но 
и на Лутер-духовник.  
Развитата от Сталин версия на социализма и марксистко-ленинска философия са не 

просто средство за легитимация на системата, а на първо място инструмент за мобилизация, 
за мотивиране на милиони селяни, чийто начин на живот, дисциплина, поведение, знания 
трябва радикално да се променят, за да се превърнат те в активни участници в ускореното 
изграждане на тежка индустрия, която да служи като опора на силна армия и за запазването 
на властта. Планирането и държавната собственост десетилетия след това ще се схващат 
като "асансьори" към бъдещето. Не случайно максими на новото общество стават "да нас-
тигнем и надминем", "петилетката в съкратени срокове", "да направим за 10-15 години това, 
което другите са постигнали за столетия". Стремежът към ускоряване на развитието се опи-
ра на идеята за съзнателна намеса, съзнателно подтикване на историческия процес. А ако 
някой не е съгласен с такова подтикване, ако има други разбирания, той следва да бъде 
принуден, задставен да направи това "в името на прогреса, на "народа", "бъдещето". 
В условията от края на 20-те и началото на 30-те до 60-те години на ХХ век в Съветския 

съюз се налага стратегия на изолацията и импортно заместващия растеж, опираща се на 
специфичен идеологическо-културен комплекс за "изграждане на социализма в една отдел-
но взета страна", съответстващ на потребностите на втората индустриална революция. За 
неговото утвърждаване допринасят различни фактори като се почне от големите мащаби на 
страната и вътрешните човешки и природни ресурси, острото политическо и идеологическо 
конфронтиране с останалия свят и се стигне до факта, че в резултат на налагането на фор-
дизма като начин на организация на производството и потреблението, държавите след Пър-
вата световна война започват да се самозатварят, реализирайки една много мощна експан-
зия на държавни структури във всички сфери на съответните общества.  
По начало в други страни, когато модернизацията се извършва без изолация от светов-

ната икономика, това става също с концентриране на властта, но там това става чрез раз-
лични версии на военни диктатури и авторитарни режими. Типичен пример в това отноше-
ние е Турция при Ататюрк и след него, процесите на модернизация и индустриализация в 
така нар. "азиатски тигри" – Южна Корея, Тайван, Сингапур. 
Идеята за специфична форма на социализъм – съветската форма на държавен социали-

зъм като етатистка версия на модернизация на относително изостанали периферни и полу-
периферни общества изхожда от презумпцията за наличието на множество различни теоре-

                                                 
1 Сталин, Й. В. Соч, Т. 13, с. 39. 
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тични и реални версии на социализма. Общото между тях е, че всички те предполагат опре-
делена степен на обобществяване на средствата за производство, силни ограничения на па-
зарната размяна на стоки и демаркетизация и декомодификация на основните сфери на об-
ществото и голяма част от икономиката, ограничения върху свободното предлагане на ра-
ботната ръка и доминиращо непазарно определяне на разпределението на блага. Това пред-
полага висока степен на социална солидарност, която води до рязко намаляване на неравен-
ството и преразпределение на доходите. Ускорената модернизация изисква концентрация на 
ресурси, които липсват в дребните собственици на една доминиращо аграрна страна и това мо-
же да стане само чрез концентриране на властта в ръцете на държавата и идеология, която да 
предполага задържане и отлагане на удовлетворяването на определени потребности с цел инвес-
тиционно натрупване, както става и при капитализма на ранните етапи на неговото развитие.  
Идеологическата основа на държавния социализъм е марксизмът-ленинизмът, който е 

само една от десетките съществуващи интерпретации на марксизма.1 Множество са факто-
рите за разнообразието от различни интерпретации на Маркс и марксовото наследство, но 
когато става дума за марксизма-ленинизма, това е една от интерпретациите, резултат на 
различните условия в държавите от капиталистическия център, полупериферия и периферия 
през първата половина на ХХ век. Марксизмът се проявява във формата на марксизъм-
ленинизъм като специфична идеология на развитието, даваща обосновка на политиката на 
модернизация. Тогава има жестока битка между държавите от центъра, изродила се в две 
световни войни, създаваща благоприятни условия част от държавите от полупериферията и 
периферията да се обособят в самостоятелен блок. Той се отделя, доколкото е възможно, от 
световната капиталистическа система и благодарение на наличието на достатъчно природни 
ресурси, концентрирани главно на територията на Русия, се опитва да реализира свой спе-
цифичен модел на ускорена модернизация. Този модел залага на изолирането на една група 
страни от световната система и нейните закономерности, с които тя задържа съответното 
периферно или полупериферно развитие на една или друга държава. Това обяснява и ос-
новните компоненти на съответната идеология на развитието: 

1. Организиране от страна на държавата на обективните предпоставки за ускорено раз-
витие, свързани със средствата за производство и организацията на труда. Централизиране, 
концентриране и планиране в единни органи на инвестициите, необходими за ускоряване на 
развитието. Съответните икономики започват да се наричат "планови икономики" и в тях 
планирането се противопоставя на капиталистическия пазар. Съществува централизирано 
вземане на решенията от силен център, контролиран от комунистическия апарат и съчета-
ване на принуда и стимули за определено поведение. Цялата система от институции е раз-
лична от тази на капиталистическия Запад, тъй като средствата за производство са изцяло 
обобществени, а държавата насочва икономическата печалба към инвестиране на развитие-
то, като на преден план са извадени централизираното планиране и управление, а не пазар-
ният механизъм. От икономическа гледна точка производството на средствата за производ-
ство, които не се изнасят извън страната, не е предназначено за пазарна размяна", а за ин-
вестиционно потребление. При това положение и натрупването на капитала не може да се 
разглежда като следствие от експлоатация на принаден продукт, още повече, че има всеоб-
ща заетост и дори тези, които са заети с управленски труд на различни равнища, получават 
неизмеримо по-малко в сравнение с управленските кадри на развитите страни и дистанция-
та между това, което те получават и средните доходи е много по-ниска отколкото в развити-
те западни страни, да не говорим за останалата част от капиталистическия свят. 

2. Утвърждаването на централизиран инструмент на развитието във формата на водеща-
та роля на партия-авангард. Обикновено, когато става дума за ролята и мястото на комунис-

                                                 
1 Вж. Проданов, В. Марксизмите, В: Ново време, 1999, с. 73-86. 
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тическата партия в страните на държавния социализъм, тя се сравнява с партиите при мно-
гопартийните системи в развитите западни държави и на тази основа се правят изводи за 
нея. Ролята обаче на комунистическата партия в тези страни е съвсем различна и каквито и 
да е сравнения надали са оправдани и не биха ни обяснили същността на нещата. По същес-
тво необходимостта от масовите комунистически партии, които включват между една седма 
и една десета от възрастното население, е обяснимо като се има предвид ограничената роля 
на пазара като механизъм на взаимовръзка между отделните индивиди, като фактор за кон-
трол върху работната сила, средство за стимулиране на производителността, като механи-
зъм за социален контрол. Неговите функции в най-висока степен се поемат от партията. 
Това, че тя създава структури, които дублират основни звена на държавата и производстве-
ната система, не е случайно. Тези структури са по същество контролният механизъм върху 
тях. Пазарът може да не влияе директно върху едно предприятие, но като се започне от пър-
вичната заводска партийна организация, мине се през районен, градски и окръжен комитет 
и стигне до централен комитет, тези структури играят ролята на контролен механизъм вър-
ху поведението на участниците в производствения и социалния процес изобщо, които не са 
под натиска на пазара. Партийните организации използват идеологически и политически 
механизми за заместването на собствено пазарните инструменти. Един директор на предп-
риятие може да не е принуден да се съобразява непосредствено с конюнктурата на пазара, 
но над него и неговото поведение бдят както заводският партиен секретар, така и партийни-
те органи на по-високи равнища и при всяко неизпълнение на плана е привикван в Окръж-
ния комитет на партията, мъмрен, критикуван, обсъждан. Партията е един огромен механи-
зъм, чрез който материалните стимули на пазара се заместват с морални, идеологически, 
социални стимули. Така тя не е просто дублиращ държавните органи механизъм, а функци-
онално потребна реалност в едно общество, в което пазарът рязко е минимизирал своите 
функции и икономическите ограничения върху държавните и стопански кадри е компенси-
ран с политически и идеологически. Чрез нея се реализират, от една страна, функции които 
би следвало да се предоставят на пазара, а от друга страна – стратегически функции, отна-
сящи се до дългосрочни инвестиции, които навсякъде по света се правят не само под натис-
ка на пазара, а и чрез активната роля на държавата.  

3. Подготовка и мобилизация на "субективния фактор" за успешно включване в проце-
сите на модернизация. Държавата поема ангажимента по осигуряването на базисните му 
потребности чрез осигуряване на всеобща заетост, създаване на системи за безплатно здра-
веопазване и образование, на евтин масов отдих, на ниски цени на храните в специално съз-
дадени столове за колективно хранене за работниците и служителите в различните институ-
ции. Извършва се културна революция, водеща до масово ускорено премахване на негра-
мотността и планирана подготовка на кадри за ускорена модернизация, особено в сферата 
на инженерните и природните науки. Налага се практика на масова политическа мобилиза-
ция с цел развитие на обществото и на производителните сили. Марксизмът-ленинизмът 
създава своеобразна етика, аналог на определен етап на протестантската етика на ранния 
етап от развитието на капитализма. Разгърната обществена система за отглеждане и възпи-
тание на децата и младежите, като се почне от детски ясли и градини, подготвителни класо-
ве и училища с различни равнища на образование, както и детски и младежки организации 
като "Септемврийче", Пионерска организация и ДКМС, създават субективния фактор на 
процесите на ускорена модернизация. Рязко намаляват различията в заплащането в сравне-
ние с капиталистическите страни, като се създава една много по-егалитарна икономическа 
система, в която държавата играе основна роля по удовлетворяване на потребностите на 
хората. Създава се мощна система от морални стимули, изразяващи признание за определе-
но поведение и налагане на съответните хора като образци – дават се звания и ордени от 
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типа на "Герой на социалистическия труд", "Ударник", "Заслужил деятел на културата", 
"Народен деятел на науката", орден "Кирил и Методий" и т.н. 

4. Радикалното минимизиране на пазарните фактори и регулатори означава също, че и 
движението на работната сила не може да става на пазарна основа, а тя се съединява със 
средствата за производство централизирано и планирано. Това означава определени огра-
ничения за придвижване, тъй като по начало свободата на движение на хора е феномен и 
право, утвърдени с появата на развит пазар. В опита да се контролира взривната урбаниза-
ция, пораждаща взривни социални проблеми се въвежда паспортният режим на жителство и 
адресна регистрация. В условията на фордизма и в западните социални държави има опре-
делена степен на демаркетизация на работната сила, доколкото нейната цена не се определя 
изцяло от пазара, а е подложена на множество регулации. От друга страна, в условията в 
края на 20-те и следващите години в СССР, когато за да се ускори развитието трябва да се 
поддържа изключително ниска цената на работната сила, държавата не може да остави този 
процес на пазара. В не по-малка степен това е валидно за капитала, който, ако се остави на 
пазара, трудно може да се очаква да се концентрира бързо в големи количества, за да осъ-
ществи индустриализацията, необходима за преодоляване на изостаналостта. Опитът показ-
ва, че в никакъв случай не може да бъде пренебрегната опосредстващата роля на парите и 
към 1936 г. те са окончателно признати като необходимост. 

5. Обосновка на необходимостта от преноса и копирането на най-добрите форми на про-
цеса на производство и неговите методи, присъщи на развитите държави от капиталисти-
ческия център – заимстване не само на технологии, но и на подходи на организация и уп-
равление на трудовия процес като например тейлъризма.  

6. Теория на империализма, осъждаща хегемонията на развитите капиталистическите 
страни от центъра на световната система над останалия свят. Тази теория легитимира отде-
лянето на държавите, опитващи се да модернизират от страните от капиталистическия цен-
тър и блокирането на асиметричната зависимост помежду им. По този начин страната не е 
заплашена от изтичане на печалбата, което бихме имали при зависимост от водещите капи-
талистически държави. Социалистическата система, създадена след Втората световна война 
успява да се развива до началото на 70-те години при висока степен на независимост от ста-
ващото в световната икономика на основата главно на натрупвания вътре в системата. 1 
Марксизмът-ленинизмът е мощна егалитарна идеология, свързана с извеждане на преден 

план сред всички права на социалните права на гражданина, която в страни като нашата 
води реално и до висока степен на равенство – дистанцията в доходите между десетте про-
цента най-бедни и десетте процента най-богати не минава едно към три. Създадена е не-
виждана в други страни социална сигурност. В същото време има висока концентрация на 
власт и на тази основа – концентрация на ресурси за ускоряване на развитието. Така се по-
лучава възможност това ускоряване да се осъществи, без да се плаща високата цена на ряз-
кото увеличаване на неравенството на първоначалния етап на модернизация в развитите 
капиталистически страни. Мотивите за печалба са ликвидирани, индивидуализмът е заме-
нен с колективизъм, а пазарът отстъпва място на планирането. През 1925 г. големият бри-
тански икономист Джон Кейнс ще характеризира тези промени по следния начин: "Резултат 
от тези социални промени стана...реалното изменение на преобладаващото отношение към 
парите, което вероятно може да доведе до значителни промени, когато израсне ново поко-
ление, което не знае нищо друго – задачата да се правят пари и натрупват пари не може да 
влиза в жизнените планове на човека, рационално възприемащ съветския строй по начина, 

                                                 
1 Вж. Лейн, Дэвид. Подъем и упадок государственного социализма, Киев, Институт социологии 

НАНУ, 2006, с. 55-64. 
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по който ние възприемаме нашия. Общество, в което това макар и отчасти съответства на 
истината, е потресаваща иновация."1 
Държавният социализъм ще бъде един гигантски и драматичен опит да се преодолеят 

тежките противоречия и засилващата се изостаналост на страните от втория ешелон на све-
товното развитие и това не би могло да стане без по-висока степен на авторитарност на сис-
темата и снижаване на равнището на потребление. Там исторически успех с помощта на 
западноевропейска социалдемокрация не е възможен. Затова тази система е изключително 
успешна до 60-те години, защото в най-висока степен съответства на условията на втората 
индустриална революция в изостанали страни. 
Нека да сравним производствените индекси на основните страни в света в периода 1913-

1938 г.2 

Годишни производствени индекси, 1913-1938 г.3 

Година Светът САЩ Германия Англия Франция СССР Италия Япония 
1913 100 100 100 100 100 100 100 100 

1920 93.2. 122.2 59.0 92.6 70.4 12.8 95.2 176.0 

1925 120.7 148.0 94.9 86.3 114.3 70.2 156.9 221.8 

1929 153.3 180-8 117.3 100.3 142.7 181.4 181 324.0 

1930 13.5 148.0 101.6 91.3 139.9 235.5 164.0 294.0 

1932 108.4 93.7 70.2 82.5 105.4 326.1 123.3 309.1 

1935 154.5 140.3 116.7 107.9 109.1 533.7 162.2 457.8 

1938 182.7 143.0 149.3 117.6 114.6 857.3 195.2 552.0 

 
Факт е, че единствено през периода на държавен социализъм Русия успява да намали 

дистанцията между себе си и развитите западни държави. През всички останали периоди в 
тази история, както преди 20-те години на миналия век, така и от 80-те години насам, тази 
дистанция се увеличава. По национален доход на човек от населението Русия изостава в 
1914 г. от САЩ около 9 пъти, от Англия – около 6 пъти, от Германия – около 4.5 пъти, от 
Франция – около 3.5 пъти. В 1913 г. относителният дял в световното промишлено произ-
водство на първите пет страни в света е – САЩ произвеждат 32 на сто от това производст-
во; Германия – 14.8, Англия – 13.6, Русия – 8.2, Франция – 6.1. В 1928 г. след пораженията 
от Първата световна война и гражданската война в Русия, тя остава на пето място в света, 
изоставайки от САЩ близо осем пъти, а от Германия – два пъти. Десет години по-късно в 
резултат на форсираната индустриализация в 1938 г. разстоянието между нея и останалите 
рязко намалява, тя излиза на второ място в света, като дистанцията между нея и САЩ се е 
снижила повече от четири пъти: САЩ произвеждат 28.7 на сто от промишленото производ-
ство в света, СССР – 17.6, Германия – 13.2, Обединеното кралство – 9.2, Франция – 4.5.4 
До 1917 г., ако не се вземат предвид отделни промишлени оазиси като Урал, в Източната 

част на СССР няма по същество нищо. През първите петилетки в тези райони възникват 
минно-металургическа и нефтена база, две военно-промишлени бази. Това позволява в пър-

                                                 
1 Цит. по Лейн, Дэвид. Подъем и упадок государственного социализма, Киев, Институт социоло-

гии НАНУ, 2006, с. 54. 
2 Вж. Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, С., "Св. Георги Победоносец", 1997, Т. 1, с. 334.  
3 Вж. Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, С., "Св. Георги Победоносец", 1997, Т. 1, с. 334.  
4 Вж. Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, Том 1, С., Св. Георги Победоносец, 1997, 

с. 274, 368. 
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вите месеци на Втората световна война да се извърши гигантско пребазиране на промишле-
ността и там започват да работят за фронта три четвърти от военните заводи в страната.1 За 
този период СССР изпреварва по промишлено производство Германия, Обединеното кралс-
тво, Франция, които са били преди нея. Следната таблица дава представа за това: 

Промишлено производство в света, 1929-1938 г. (в проценти)2 

 1929 1932 1937 1938 
САЩ 43.3 31.8 35.1 28.7 

СССР 5.0 11.5 14.1 17.6 

Германия 11.1 10.6 11.4 13.2 

Обединено кралство 9.4 10.9 9.4 9.2 

Франция 6.6 6.9 4.5 4.5 

Япония 2.5 3.5 3.5 3.8 

Италия 3.3 3.1 2.7 2.9 

 
Извършва се гигантски скок в развитието на страната. Втората световна война води до 

тежки разрушения и връщане назад на съветската икономика. В същото време САЩ излизат 
печеливши икономически от войната, която е била стимул за тяхната икономика. В периода 
1940-1944 г. промишлената продукция на САЩ расте средно с по 15 процента годишно и 
това са най-големите темпове в тяхната история. Обемът на производствените мощности и 
на стоковата продукция в САЩ нараства с по повече от 50 на сто. Русия се е върнала назад 
с десетилетия. Демографски тя е намаляла с над 20 млн. души. Сринати са повече от поло-
вината населени пунктове в страната. Голяма част от инфраструктурата му е унищожена. И 
отново започва икономическо чудо. Средният ръст на промишленото производство през 50-
те години е над 10 на сто годишно. В 1948 г. Съветският съюз вече се връща до равнището 
на производство от 1940 г. Пет години след смъртта на Сталин е изстрелян първият изкуст-
вен спътник и пратен първият човек в космоса. Всичко това изглежда впечатляващо за За-
пада и особено за страните от третия свят. От началото на първия сталинов петгодишен 
план в 1928 г. през стахановските постижения до пускането на първия спътник и първия 
човек в космоса Съветският съюз изглежда блестящ пример на изостанало селско общество, 
превърнало се в могъща индустриална сила. Той става най-големият производител в света 
на стомана, нефт и въглища, подготвя повече инженери, учени, агрономи отколкото всяка 
друга страна. Петгодишните планове изглеждат между 30-те и 70-те години като че ли не-
избежно водещи го в бъдещето, при това без цикличните кризи на капитализма. Делът на 
Русия в световното промишлено производство нараства с такива темпове, че простата екст-
раполация на тези темпове наистина дава основание на Хрушчов да смята, че около 1980 г. 
СССР ще настигне САЩ и да твърди през западните дипломати в Кремъл през 1956 г. "Ха-
ресва ли ви или не, историята е на наша страна. Ние ще ви погребем…" 
Можем да се съгласим с модернизационните теории, че капитализмът и съществуващите 

в нашия свят социалистически общества почиват на обща технологична основа, и са свър-
зани с императивите на индустриалната цивилизация. Самата тя обаче може да се реализира 
в различни форми и чрез различни алтернативи, чрез различни съчетания на частна и дър-
жавна собственост, различни съотношения между пазарни и планово-регулативни механиз-
ми, чрез различни културни и политически подсистеми. В този смисъл възникналите в бив-

                                                 
1 Вж. История второй мировой войны: 1939-1945, Т. 5, М., 1975, с. 38. 
2 Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, Т. 1, С., "Св. Георги Победоносец", 1997, с. 368. 
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шия Съветски съюз и Източна Европа общества са специфична версия на некапиталисти-
ческа модернизация, на преход към индустриална цивилизация в страни от полупериферия-
та и периферията на световната система. Индустриалната цивилизация и модернизацията са 
понятия, които не са тъждествени на капитализъм, макар че те най-напред се реализират от 
страни, които ще се превърнат в "развит Запад". Те могат да бъдат достигнати в различни 
исторически форми, и в определени страни и при определени обстоятелства такава форма 
ще стане държавният социализъм. 
Дейвид Лейн, професор в Кеймбриджския университет представя чрез следната опрос-

тена и затова и силно дискусионна таблица различията в организационните принципи на 
капитализма и държавния социализъм:1 

 
Източник на различията Капитализъм Държавен социализъм 

Собственост Частна Обществена/държавна 

Цели Свобода Равенство 

Производителност На основата на пазара На основата на планирането 

Ефективност На демократични начала Под централизиран контрол 

Солидарност Плуралистическа Колективистка 

Интеграция Частни асоциации Публични асоциации 

Регулиране Върховенство на закона Върховенство на политиката 

Източник на удовлетворение Потреблението Труда 

 
За някои от характеристиките в тази таблица може да се спори или да се правят уточне-

ния. Най-напред това е различието между свобода и равенство, което се прави между соци-
ализма и капитализма. Не може да се каже, че при капитализма има свобода вместо равенс-
тво, защото там, където има неравенство от него следват значителни неравенства във въз-
можностите, а това означава и неравенство в свободата, ограничения в свободата. И обрат-
ното, равенството при държавния социализъм, което удовлетворява основни потребности от 
съществуване, образование и здравеопазване е предпоставка и за ускорено развитие, т.е. за 
съответна свобода. Второ, когато говори, че ефективността при капитализма се достига на 
демократични начала, следва да имаме предвид най-напред, че съвременната многопартий-
на либерална демокрация е ново явление, характеризиращо дори развитите капиталистичес-
ки страни само за малка част от съществуването им за около век и половина от средата на 
ХІХ век насам. Що става дума за капиталистическото предприятие и капиталистическия 
пазар като основа на ефективността те нямат нищо общо с демократичността. Трето. Следва 
да се има предвид, че потреблението като източник на удовлетворение излиза на преден 
план в развитите западни страни през ХХ век с развитието на съвременните кейнсиански 
държави и потребителски общества. Преди това на ранния етап на модернизацията там съ-
що трудът играе важна роля в мотивацията на ранния капиталист, което е свързано с така 
нар. "етика на труда". Наред с това обаче първостепенна роля като мотив на удовлетворение 
и оцеляване е производството с цел печалба. 
Различията на страните с държавен социализъм идват от качествено различните задачи, 

които те имат да решават в сравнение със страните, където най-напред започват процесите 
на модернизация. Те не могат да следват класическия път на индустриализация. Затова при 
тях държавата поема в свои ръце цял ред функции, които в един по-дълъг период в условия-
та на развития капиталистически център се реализират от пазара. Създадената помежду им 

                                                 
1 Лейн, Дэвид. Подъем и упадок государственного социализма, Киев, Институт социологии НА-

НУ, 2006, с. 68. 
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социалистическа система откъсва за определен период съответните страни от държавите от 
капиталистическия център, за да преодолее асиметричните икономически отношения по-
между им и да се превърне в мощен автономен център на мобилизационно развитие. 
Над общата индустриална база, т.е. основните характеристики на производителните си-

ли, се надстройва обаче една съвсем различна съвкупност от производствени отношения и 
идеологическа, и политическа надстройка. Идеологическата и политическата надстройка 
имат в нея цял ред функции, които при капитализма се упражняват от пазара и в този сми-
съл представляват основен механизъм за интеграция на системата като цяло, без който тя би 
се срутила изобщо. При това тя се превръща в специфична цялостност, в особена система, 
която изобщо не може да бъде свеждана до капитализма или да се прави аналогия с капита-
лизма и с която и да е друга от обществените формации. Ето защо можем да се съгласим с 
Раймон Арон, че именно поради това и стратегията на конвергенция е нереализуема. Става 
дума просто за две различни системи на индустриално общество. Промяната на системата 
може да бъде само системна. Поради това е най-добре това общество да се характеризира 
със собствената си самоиндентификация като "реален социализъм" или евентуално като 
"държавен социализъм", като се има предвид високата степен, в която той се опира на дър-
жавата. При него замяната на частната собственост с обществена се проявява във формата 
на държавна собственост, а планомерното развитие се проявява като командно-мобилиза-
ционно стопанисване, осигурявано с принуда и идеологически въздействия. Използването 
на стоково-паричните отношения придобива формален характер.1 "Държавният социализъм 
е форма на социалистическа организация на производството и разпределението, която се 
характеризира с контрол на ресурсите от органите на държавата."2  
Идеологията на обобществяването изглежда адекватна като предлагаща механизъм за 

ускоряване на историческия прогрес, чрез който да се настигнат тези, които не са притежа-
вали такъв механизъм. Тя съответства на потребността да се натрупват ресурси. Предложе-
ната във формата на "марксизъм-ленинизъм" обща идеология, наблягаща на приоритета на 
индустриализацията, тежката индустрия, всеотдайността в името на бъдещето, формиране-
то на "нов човек", множеството идеологически кампании, аскетизма, сниженото потребле-
ние през 40-те – 60-те години, борбите с така нареченото "потребителство" през 70-те и 80-
те години, в определен смисъл трябва да заместят протестантската етика на лесеферисткия 
капитализъм с една нова политикономическа етика в друга епоха, когато държавата играе 
водеща роля в икономическия живот. В условията на изостаналост трябва да се бърза, да се 
печели време, а това означава концентрация на огромно количество ресурси за форсирана 
индустриализация, за големи проекти с цената и на административно насилие и политичес-
ка принуда срещу онези, които не желаят да се съобразяват с държавната воля. С полити-
чески и административно-декретивни средства трябва да се ускори формирането на нераз-
витите естествено-икономически връзки, да се направи това, което закъснелият капитали-
зъм не е успял. За тази цел трябва да бъде експроприирана собствеността на огромното ко-
личество дребни собственици и използвана концентрация на ресурси. Диктатурата става 
средство за развитие на икономиката. Така в разрез с прогнозите на Маркс, че държавата ще 
започне да отмира скоро след социалистическата революция, тя рязко увеличава своите 
правомощия, функционалната значимост на политическата сфера също се разраства, за да 
бъдат използвани те като относително автономни инструменти, чрез които да се ускори мо-
дернизацията. 

                                                 
1 Вж. Социализм: вчера, сегодня, завтра (Тезисы), Экономические науки, 1989, № 9. 
2McLean, Iain. Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford-New York: Oxford University Press, 1996, 

p. 476.  
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Държавата трябва да решава хроничния проблем на всички изостанали икономики, кои-
то се стремят към ускорено развитие и настигане на тези, които са преди тях – недостига на 
инвестиционен капитал. Това означава поддържане на потреблението на ниско равнище – 
типично за периода между 40-те и 60-те години, – за да останат повече средства за фонд 
"Натрупване", предназначени за ускоряване на икономическия растеж. Равнището на капи-
таловложения е високо. Показателно е, че в богатите страни фонд "Натрупване" е около 20-
25 на сто от националния доход, а в Съветския съюз в условията на разрушена от войната 
страна е около 45 на сто, което разбира се, не би било възможно без много силен идеологи-
чески и политически контрол над населението, компенсиращ ниските доходи. У нас в годи-
ните, когато фонд "Натрупване" е особено висок (в 1960 г. е 27.5 на сто, в 1965 – 28.3 на сто, 
в 1970 г. е 30.8 на сто и 1975 г. е 32.8 на сто, а в 80-те години е 24-25 на сто), и темповете на 
растеж са особено високи.1 Ограничаването на потреблението означава и ограничаване на 
материалната заинтересованост от труда, здрави административно-политически лостове в 
разпределителните процеси, в регулирането на потреблението, политически натиск срещу 
евентуалното недоволство от ниското потребление, като всичко това се съпътствува с неп-
рекъснати кампании за максимален трудов ентусиазъм, качество и ефективност на труда, 
преизпълнение на плановете. За да се повиши ролята на материалния стимул, през 80-те 
години благодарение на постигнатото по-високо равнище на производство, а и на намаля-
ване на фонд "Натрупване" в бюджета на държавата, нараства потреблението. Това става 
главно чрез обществените фондове за потребление, като дава възможност да се смекчи по-
литическият и идеологическият натиск върху населението, идващ от кейнсиански стимули-
раното агрегатно потребление и възход на консумативно общество като механизъм на фун-
кционирането на икономиките в държавите от капиталистическия център. 
За да се извърши индустриализация и урбанизация в общества, в които до 80% от насе-

лението е селско, е необходимо рязко да се намали броят на хората заети в селското стопан-
ство и освободи работна сила за индустрията. И тъй като всичко това трябва да стане уско-
рено, поради липса на историческо време, а и поради външния натиск на страните от капи-
талистическия център, неговото извършване става с принудително обобществяване на селс-
кото стопанство, за да може да се обработва механизирано и да се увеличи рязко произво-
дителността на труда. На мястото на 26 милиона стопански единици през 1929 г. в СССР се 
създават 235 000 совхоза, като за обработката на земята от тях в страната се изгражда с по-
мощта на компанията на Хенри Форд най-големият завод за трактори в света. Ръстът на 
производството в селското стопанство е съпоставим с ръста му в Япония и САЩ, макар и 
на по-ранни етапи, когато там също протичат процеси на увеличаване на обработваните 
площи и повишаване на производителността на труда. В същото време обаче скоростта на 
нарастване на движение на хора към индустрията и превръщането им в градско население е 
много по-висока отколкото в съответните периоди в страните от капиталистическия център. 
При това положение ръстът на производството в тежката промишленост в СССР в периода 
между 1928 и 1938 г. е между 15 и 17% годишно. Това от своя страна създава индустриалната 
база, която дава възможност на СССР да оцелее и победи във Втората световна война.2 
Силно централизираната система на държавния социализъм е функционално адекватна 

не само на потребността от концентриране на инвестиции за бърза индустриализация, но и 
на характера на индустриалната епоха. Особеност от технологично естество на голямата, на 
тежката индустрия е потребността от висока централизация на управлението, концентрация 
на ресурси и хора, но и голям брой дисциплинирани изпълнители. При това нелибералност-

                                                 
1 Вж. Статистически справочник, С., Централно статистическо управление, 1989, с. 7. 
2 Вж. Лейн, Дэвид. Подъем и упадок государственного социализма, Киев, Институт социологии 

НАНУ, 2006, с. 56-57. 
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та на държавната машина е призвана да организира, контролира, дисциплинира огромното 
количество селски маси, които урбанизацията в продължение на две десетилетия превръща 
в градски жители и трудов ресурс на едно ново разделение на труда.  
За тази цел има максимална ограниченост на пазарните механизми. Колкото по-непазар-

но е едно общество, толкова по-важни са непазарните, административни, политически, мо-
рални регулатори върху човешкото поведение. И обратното, колкото по-мощни са пазарни-
те регулатори, контролът на поведението чрез парите, чрез търсенето и предлагането, чрез 
печалбата, има съответно ограничения на другите регулатори. Така формално високата па-
зарна регулация ще се интерпретира като "свобода", но всъщност става дума за различни 
типове регулатори и несвобода на човешкото поведение. Пазарът и парите могат да бъдат 
много по-големи ограничители на свободата, но поради своята абстрактност и анонимност 
да не се възприемат за такива, за разлика от административните, политическите и морални 
ограничения, които по-лесно могат да бъдат приписани на съответни субекти. Бедният чо-
век, който не може да се изучи, който не може да удовлетвори базисни потребности е много 
по-несвободен от милионера, който може с пари да купи всеки и всичко, но формално либе-
ралното буржоазно съзнание ще представя това като свобода в степента, в която единият и 
другият са юридически и политически равноправни. Това разминаване между понятията и 
измеренията на свободата и несвободата ще бъде предмет на жестока идеологическа битка 
между марксизма-ленинизма като идеология на държавния социализъм в Източна Европа и 
либералната идеология на държавите от капиталистическия център. 
Комунистическата партия е специфичен феномен на тази система и нейната основна 

функция е да компенсира рязкото стесняване на ролята на пазара като регулатор на различ-
ни процеси. Тя играе ролята не само на субект на стратегическа промяна, но чрез нейното 
йерархическо вграждане на всички равнища в стопанската система играе и ролята на конт-
ролен механизъм, който компенсира отчасти функциите на ограничения пазар. Минимизи-
раната роля на пазара неизбежно изисква функционални еквиваленти, които се реализират 
не само чрез институциите на държавата и стопанските организации, но и чрез партийните 
организации по месторабота. В същото време обаче се запазва определена, макар и силно 
ограничена сфера на пазарно регулиране, свързана със заплащането и мотивацията на труда 
и разпределението на ресурсите. Обосновката ѝ е чрез принципа "Всекиму според труда, от 
всекиму според способностите". 

"Петилетката – в съкратени срокове" – ще стане сакрална фраза в развитието на държав-
ния социализъм. Бъдещето има два основни стълба. Първият е датата на настигането на раз-
витите западни страни, вторият е комунизмът. Но и след това проблемът за ускорението и 
забавянето, и възприемането на историческото и политическо време на България главно 
през тази призма заема ключово място. Това е радикален модел, който се опира на макси-
мално концентриране на ресурси в ръцете на държавата, което пък от своя страна предпола-
га мощна идеологическа и мобилизационна система, пирамидална система на управление. 
По този начин за две десетилетия няколко милиона души се преместват в градовете и ради-
кално променят своя начин на живот в индустриална и градска среда. Извършва се револю-
ция в равнището на образование и култура, които следва да подготвят човешки и социален 
капитал за догонващата модернизация. 
Държавният социализъм, както всяка социална система, си има своите противоречия. 

Онези негови страни, които осигуряват успехите му, възхода му, имат и своите негативни 
следствия. Добродетелите и дефектите му са неотделими едни от други. Така например, за 
да се ускори социалноикономическото развитие в една изостанала страна от полуперифери-
ята е необходима централизация на ресурсите с помощта на държавата и концентрирането 
им в ключови отрасли. Това обаче от своя страна води до бюрократичен централизъм, до 
принизяване на активността отдолу, до свръхразвитие на държавата. За да могат да се отде-
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лят повече средства за натрупване и ускорено развитие, е необходимо да се държи по-ниско 
жизненото равнище и да се реализира отложено потребление, каквото всъщност има във 
всички страни на по-ранни етапи на модернизация, включително и в Западна Европа, къде-
то за това значение има и протестантската етика на умереност в потреблението. При нас 
това става със столетие по-късно като се използват лостовете на държавата за потискане на 
недоволството и свръхразвити механизми за идеологическо и морално стимулиране на на-
селението, които да компенсират липсващите материални стимули, мощни системи на со-
циализация, необходими при взривното разрушаване на традиционното общество и преход 
към нова градска култура и индустриален тип отношения. 
Отказът от бавното, стихийно и неравно разпределение на благата с помощта на пазарни 

механизми и търсенето на механизми за ускоряване на развитието предпоставя разпределе-
нието им чрез административни и бюрократични механизми, което е много по-егалитарно, 
но също може да не бъде съвсем равно, защото се запазва необходимостта и от съответни 
материални стимули, за да може да се мотивират достатъчно силно участниците в произ-
водствения процес. Разпределението на икономическите ресурси се реализира чрез власто-
вите лостове при минимизирана роля на пазара. Властовото разпределение обаче не става 
директно, а чрез разделение на партийна и стопанска организация, партийни и стопански 
структури. Партията и партийните структури в стопанските организации и всички предпри-
ятия играят контролна функция, компенсирайки недостатъчното развитие на пазарните ре-
гулатори. Това дава възможност за много по-голяма концентрация на ресурси и планомер-
ност на развитието.  
До 70-те години това води до излизане от рамките на доминиращи преди това аграрни 

общества с водещ селскостопански отрасъл и преход към индустриален тип общества. Из-
вършва се бърза индустриализация, урбанизация, протичат радикални промени в социална-
та структура и ускорен икономически растеж, макар и на висока цена и при характерната по 
начало за втората индустриална революция, за така нар. фордизъм, значима трудоемкост, 
енергоемкост и материалоемкост на продукцията. През 80-те години в развитите държави 
от капиталистическия център се разгръща третата индустриална революция, основаваща се 
на масирано ускоряване на иновациите. За постигане на подобни резултати с помощта на 
централизирана държавна машина и държавна собственост са необходими поредица от опи-
ти за развитие на съществуващата организация на стопанския живот на социализма, за да 
може да реагира на потребността от ускоряване на иновациите във всички области. В също-
то време модернизацията с бързо разпространяващите се образование и комуникации пре-
дизвиква по-бързо нарастване на очакванията за подобряване от скоростта на реално подоб-
ряване на материалното положение на хората. В резултат на това технологичното изостава-
не на страната от западните икономики, което преди това е било много десетилетия, започва 
да се измерва с години и дори с месеци през 70-те и 80-те години.1 
До 60-те години социализмът се разглежда като вътрешно неразграничим на различни 

фази и се очаква той да има относително не много дълъг период на съществуване. След това 
се въвеждат вътрешни разграничения между неразвит и развит социализъм и България ло-
кализира себе си като изграждаща "развито социалистическо общество". В дискусията за 
критериите за неговото постигане, водеща се в нашата литература, се разграничават два 
подхода – единият твърди, че основният критерий за построяването му би следвало да бъде 
постигането на производителността на труда на най-развитите капиталистически страни, 
което всъщност означава завършване на състоянието на догонваща модернизация; другият 
търси някакви по-комплексни критерии, несвеждани само до производитеността на труда. 
Във всеки случай идеята е, че само когато се надминат развитите страни по БВП и произво-

                                                 
1 Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г., С., Изток-Запад, 2008, с. 146. 
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дителността на труда ще бъде реализирана идеята на Маркс за достигане до общество, което 
изпреварва капитализма като икономическа система.  
Премахването на частната собственост и капиталистическия пазар прави възможно да се 

ограничат разхищенията на човешки труд, резултат на икономическите кризи. Не е нужно 
също в разпределяните в обществото продукти да се включват гигантските непроизводи-
телни разходи за реклама и маркетинг, които на Запад достигат десетки проценти от цената 
на произведеното. През първите три десетилетия след 1944 г. това води до впечатляващи 
темпове на развитие и взривна индустриализация и урбанизация. През 60-те години Бълга-
рия осъществява едни от най-високите темпове на икономически растеж в света, а повечето 
от социалистическите страни са сред първите 20 в света.1 След това има намаляване на тем-
повете и се взема курс за много по-агресивно въвеждане на иновации. Действа се двупосоч-
но, като от една страна в България се хвърля нарастващо количество средства в подготовка-
та на кадри в нови научни направления, както и в научни и развойни изследвания, и по от-
носителен дял на тези средства страната изпреварва голяма част от развитите западноевро-
пейски държави. От друга страна, подобно на други страни, които осъществяват догонваща 
модернизация, се създава мощно научно-техническо разузнаване, което да доставя патенти 
и технически решения от развитите държави. Така по същество не само се предотвратява 
обичайната асиметрия в движението на ресурси, характерни за различните части на светов-
ната капиталистическа система, но по-скоро се извършва обратният процес на движение на 
ресурси от развитите страни към България. Всъщност страната през 70-те и 80-те години 
има възможност да ползва особена позиция в световната система, което ѝ дава предимство, 
което след това вече трудно ще има. От една страна, тя има привилегировани позиции в от-
ношенията си вътре в социалистическата система със Съветския съюз, от където доставя на 
преференциално ниски цени суровини и енергия, особено петрол и газ. От друга страна, от раз-
витите западни страни се внасят технологии и патенти както чрез регулирана и планирана дей-
ност по научно-техническо развитие, така и чрез научно-техническото разузнаване. 
България следва политика на догонваща модернизация като се опитва особено през 70-те 

и 80-те години на ХХ век да реализира експортно ориентиран растеж, при който се поставят 
определени ограничения на вноса на потребителски стоки от развитите западни държави за 
сметка на високотехнологични инвестиционни стоки и обръщане на особено внимание на 
износа. Този тип икономическа политика във всички страни винаги е бил предпоставка за 
дефицити на определени консумативни стоки. Предприемат се обаче серия от мерки за 
компенсиране на тези ограничения. Десетки хиляди българи работят в чужбина, особено в 
редица страни от третия свят в Близкия Изток и Африка, където получават заплатата си в 
американски долари и държавата им осигурява възможност да ги харчат чрез специализи-
раните безмитни магазини на Кореком, което е удобно и по-евтино за тях, а страната от своя 
страна получава валута, за да купува инвестиционни стоки. От 70-те години започва да се 
провежда специална политика на повишаване на потребителските възможности на българи-
на чрез увеличаване на производството и вноса на стоки за масово потребление, макар и 
доминиращо от бившите социалистически страни. Определени потребителски ниши за 
дребни битови стоки се запълват дори от частни производители, на които се дава разреше-
ние да вършат това. В същото време обаче чрез обществените фондове на потребление и 
чрез специално политика се реализира високо равнище на удовлетворяване на основни пот-
ребности, превишаващо дори това в редица западни държави от капиталистическия център 
– осигуряването на жилище, храна, здравеопазване, образование, почивка на възрастни и 
деца, културни продукти. И дори в литературата се появяват автори като Георги Мишев, 

                                                 
1 Вж. Корнай, Я. Социалистическата система. Политическа икономия на комунизма, С., АИ "Проф. 

Марин Дринов", 1996, с. 166. 
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Стефан Цанев, които чрез художествени образи критично оценяват склонността на част от 
хората към вещи и потребление за сметка на културни и интелектуални потребности. 
Социалната сигурност и правото на труд са велики достижения на държавния социали-

зъм. Но те са неотделими от съществуването на нерентабилни производства, от недостатъч-
ната интензификация на труда. Перестроечното мислене даде израз обаче на метафизичните 
нагласи на всекидневното съзнание, че плюсовете на съществуващото общество могат да 
бъдат отделени от неговите минуси, от недостатъците му. 
В крайна сметка обаче интегрален критерий за това, което става е развитието на произ-

водителните сили, от една страна и качеството на човешкия живот, от друга. Какви са ре-
зултатите от тази гледна точка? 
Започва се със селското стопанство, което до 1945 г. е разпарчетосано на около 12 млн. 

парчета между отделни частни собственици и при обработката му преобладават дървеното 
рало, сърпът и плугът. През целия период до 1945 г. пазарният механизъм не е успял да ре-
ши проблема за внедряване на машинно производство и повишаването на производител-
ността. При положение, че пазарният механизъм в предишните 60 години не само не е до-
вел до уголемяване на парчетата земя, а до допълнителното ѝ раздробяване, съвсем естест-
вена е колективизацията чрез административни средства. Обединяването на земята в големи 
масиви дава възможност за нейната механизирана обработка и внедряване на нови техноло-
гии и съвременни оръдия на труда – трактори, редосеялки, култиватори, брани, транспортна 
техника и пр. Изградени са над 2000 язовира, помпени станции, напоителни канали, с което 
се осигурява регулярно напояване на голяма част от земята и високи добиви. Изградени са 4 
химически завода за производство на азотни и фосфорни торове, като по наторяване се дос-
тигат световни норми. Създават се съответните научни институти и Селскостопанска ака-
демия за производство на нови сортове растения и породи животни. Изграждат се висши 
учебни заведения за подготовка на кадри за селското стопанство и агрономът и ветеринар-
ният лекар стават ключови фигури в него. Това не само ще увеличи рязко производител-
ността на труда, но и ще освободи голямо количество работна ръка в селското стопанство, 
за да може да бъде прехвърлена тя в градовете за целите на бързата индустриализация. 
Всичко това води увеличаването на общата селскостопанска продукция с над 3 пъти до 1989 
г., но произведена с много по-малко хора. Добивът например на пшеница скача от 130 кг. на 
декар през 1944 г. на около 575 кг. през 1989 г., на царевица – от 135 кг. на 400 кг. Млеко-
надоят от една крава преди 1944 г. достига до 450 литра на година, а в 1989 г. – 3300 литра. 
Това от своя страна дава възможност за изграждане на развита хранително-вкусова про-
мишленост и множество заводи за преработка на селскостопанска продукция.1 
В резултат на промените в селското стопанство страната рязко скъсява дистанцията си в 

производството на селскостопански продукти с развитите страни и дори ги изпреварва в 
различни направления. България заема: за слънчоглед – второ място в Европа и трето в све-
та; за ябълки и тютюн – второ място в Европа и четвърто в света; за домати – трето място в 
Европа и четвърто в света; за пшеница – трето място в Европа и пето в света; за царевица – 
четвърто място в Европа и седмо в света. В селското стопанство е заето 18% от активното 
население, което произвежда 2.7 пъти повече зърнени храни в сравнение с 1939 г., когато в 
селското стопанство е заето над три четвърти от населението; 3.6 пъти повече мляко; 4.6 
пъти повече месо; 3.7 пъти повече яйца.2 
Държавният социализъм е система обаче, която поставя в центъра на политиката си ус-

корената модернизация, а тя се основава на изграждането на мощна индустрия, като се кон-

                                                 
1 Вж. Панков, Г. За постиженията на социализма в България, сп. Понеделник, 2011, бр. 7/8, с. 149. 
2 Вж. България и Европа през 1939 и 1989 г., погледнати от статистическите годишници на Царство 

България и Република България, Съставител Иван Цветков, С., Изд. Къща "Христо Ботев", 1994, с. 10-11. 
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центрират ресурсите в ръцете на държавата и планово се насочват в съответна посока. 
Между 1939 г. и 1988 г. промишленото производство в България се увеличава 104 пъти, 
като в годината преди перестройката 46 на сто от него се падат на отраслите, носители на 
научно-техническия прогрес. През 1988 г. промишлеността за 2.5 дни произвежда продук-
цията на цялата довоенна 1939 г. Нейният облик се определя от отрасли, носители на науч-
но-техническия прогрес: електрониката и електротехниката, машиностроенето, химията, 
черната металургия, енергетиката. Реалните доходи на човек от населението са нараснали 
през 1988 г. в сравнение с 1952 г. близо шест пъти. Темповете на развитие за немалък пери-
од са много високи. От 1950 до 1985 г. националният доход на страните от СИВ като цяло е 
нараснал 9.4 пъти, а в страните от ЕИО – 3.5 пъти. 1  
От изостанала аграрна страна България в периода 1944-1989 г. се е превърнала в индуст-

риализирано и урбанизирано общество. Като цяло България реализира догонваща модерни-
зация като подобрява своята позиция спрямо развитите западноевропейски държави. Пред 1939 
г. нейният БВП е 39% от средния за страните от Западна Европа, през 1975 г. той се увеличава 
на 53% от този на Западна Европа и в това отношение тя е на същото равнище както Унгария и 
Полша, които тръгват от по-добри позиции в края на Втората световна война.2 
Изграждат се модерна индустриална структура и големи производствени мощности в 

основни отрасли, които по същество не съществуват до 1944г. – електроника, нефтопрера-
ботваща промишленост, химия, фармацевтика. Създаден е мощен военнопромишлен комп-
лекс. През 1939 г. в промишлеността работят около 105 000 човека, а през 1989 г. те са 1 434 
525 души. До 1946 г. например в областта на химическата промишленост работят малки 
предприятия за производство на сапун, син камък, терпентин, гумени цървули. В годините 
на социализма се изгражда химическа промишленост, в която са заети над 100 000 работни-
ци. Относителният ѝ дял в създаването на национален доход нараства от 1.4% през 1939 г. 
до 15% през 1989 г.3 
От 60-те години започва приоритетно развитие на електрониката, чрез която се разчита да 

се направи скок в развитието на страната. През 70-те години вече електронно-изчислителната 
и организационната техника, производството на електронни елементи, промишлена радио-
електроника, далекосъобщителна техника, ядрени и други прибори и средства за оптимизация 
определят облика на българското машиностроене и между 78 и 82% от изнесената машиност-
роителна продукция. Относителният дял на обема на вътрешното потребление на електронна 
продукция в съвкупния обществен продукт през 1975 г. е 1.2% при над 2% в САЩ и Япония 
по това време и 1.8% във Великобритания. В периода 1980-1989 г. българската електронна 
индустрия дава 28% от промишлената продукция в страната и над 40% от продукцията на 
електроника в СИВ (Съвета за социалистическа взаимопомощ). Тя се произвежда в над 80 
завода, като в тях работят над 122 хиляди човека. Според двамата американски експерти Гор-
дън Сейболд и Гордън Грейвс (президент и вицепрезидент на Global Technology Resources) 
през 1989 г. по-голямата част от технологичната база на електронната промишленост съответ-
ства на съвременната технологична база на Запада. Те изтъкват, че има фирми, чието техни-
ческо качество е равно на това на съответните западни конкуренти.4 Всички тези 80 завода са 
ликвидрани, заграбени, унищожени след 10 ноември 1989 г., а най-талантливите им кадри 

                                                 
1 Вж. Проданов, В. Социализмът: същност, етапи и историческа съдба, С., Партиздат, 1989, с. 17. 
2 Вж. Рангелова, Р. България и Европа. Икономически растеж през ХХ век, С., 2006, с. 117-119. 
3 Вж. Панков, Г. За постиженията на социализма в България, сп. Понеделник, 2011, бр. 7/8, с. 148-149. 
4 Вж. Стефанов, Н. и Е. Кандиларов. Иновации и иновационна политика в годините на държавния 

социализъм, В: Изследвания по история на социализма в България 1944-1989, т. 2, С., Фондация 
"Фридрих Еберт" – ЦИПИ, 2010, с. 289-302. 
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изтекоха да правят високи технологии в САЩ и Западна Европа, а България бе върната с мно-
го десетилетия назад в своето технологично развитие. 
През 1988 г. България, с годишното си увеличение от 141% на промишленото производ-

ство спрямо 1980 г., се нарежда на трето място в Европа и на пето в света. През това време 
тя произвежда една пета от световното производство на електрокари и мотокари, заемайки 
първо място в света. За периода от 1985 до 1990 г. включително от всичките 19 отрасъла на 
държавните промишлени предприятия 16 са печеливши и 3 са губещи.1 През 1989 г. със 
своите 8300 производствени структури България е най-развитата промишлено държава в 
Югоизточна Европа. 
В периода 1980-1990 г. България търгува със 116 страни в света и има износ в 109 от тях. 

През 1989 г. износът на България в съпоставими цени спрямо 1939 г. е 83 пъти по-голям. От 
него 96 на сто е от промишлена продукция срещу 4.3% преработени стоки през 1939 г. Из-
носът превишава вноса. По износ на човек от населението през 1989 г. България се нарежда 
на четиринадесето място в Европа и осемнадесето в света, изпреварвайки в това отношение 
страни като САЩ, Испания, Португалия, Гърция, Турция. Общата стойност на износа е 3.3 
пъти по-голям от този на Гърция и 1.5 пъти по-голям от този на Турция. Обемът му е 84% 
от износа на 80-милионно Мексико и 51% от износа на 150 милионна Бразилия. От западно-
европейските държави наш най-голям външноикономически партньор е ФРГ, където се из-
насят машини, кабели и проводници, лагери, ламарини, химически влакна, изчислителна 
техника, телефонни релета, калцинирана сода, целулоза, пишещи машини, памучна и коже-
на конфекция, обувки, храни.2 
Всъщност няма друг период в българската история, в който за толкова кратко време тол-

кова много хора да променят в положителна посока своя социален статус. До 1944 г. една 
трета от населението на страната е неграмотно, но още през 50-те години е премахната нег-
рамотността сред хората до 50 годишна възраст, а броят на децата, които са извън училище 
е сведен до минимум. Съществува изключително висока социална мобилност, при което 
милиони хора за няколко десетилетия получават много по-високо образование от своите 
родители и заемат много по-висок социален статус от тях – стават инженери, лекари, учите-
ли, научни работници. Държавният социализъм се опира на идеята, че образованието и нау-
ката имат ключово значение за развитието. За периода на буржоазно развитие между 1879 и 
1944 г. са създадени само 6 висши учебни заведения, докато през следващите 45 години те 
стават 30, разположени в различни градове на страната.  
В периода на особено бързо индустриално развитие между 1965 г. и 1988 г. броят на на-

учните работници в различните клонове на науката се увеличава от 8973 човека пред 1965 г. 
на 31820 през 1989 г. като основната част са от техническите науки.3 В 1988 г. държавата 
дава 3.5% от БВП за научно-изследователска и развойна дейност, и са подадени 3549 бъл-
гарски заявки за патенти, което абсолютен рекорд в цялата досегашна история на България.4 
Създадена е стройна система на фундаментални институти – приложни институти – развой-
ни звена и внедряване. Всъщност по това време България дава повече като дял от своя БВП 
за наука и иновации отколкото дава днес средно ЕС и е сравнима с това, което дават днес 

                                                 
1 Вж. България и Европа през 1939 и 1989 г., погледнати от статистическите годишници на Царство 

България и Република България, Съставител Иван Цветков, С., Изд. Къща "Христо Ботев", 1994, с. 12-13. 
2 Вж. България и Европа през 1939 и 1989 г., погледнати от статистическите годишници на Царство 

България и Република България, Съставител Иван Цветков, С., Изд. Къща "Христо Ботев", 1994, с. 19-20. 
3 НР България. Кратък статистически справочник, С., ЦСУ, 1990, с. 74. 
4 Вж. Стефанов, Н. и Е. Кандиларов. Иновации и иновационна политика в годините на държавния 

социализъм, В: Изследвания по история на социализма в България 1944-1989, т. 2, С., Фондация 
"Фридрих Еберт"-ЦИПИ, 2010, с. 304. 
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само една-две водещи западноевропейски държави. Това днес изглежда недостижимо и като 
един "златен век" за българската наука и внедряването на нови технологии. 
Създава се планово безплатна здравна система с огромна леглова болнична база, родил-

ни домове, почивни домове, поликлиники, санаториуми и разгърнато във всяко селище 
здравно обслужване на населението. Наред с това се работи активно по профилактиката и в 
резултат на това средната продължителност на живота на населението нараства от 52 годи-
ни преди Втората световна война на около 71 година през 1989 г.1 Огромните потребителс-
ки фондове дават възможност за евтина храна в предприятия, училища, техникуми. Създава 
се огромна почивна база с детски и младежки лагери, силно развито почивно дело към заво-
ди, министерства, ведомства, професионални съюзи, които дават възможност всеки бъл-
гарин да почива всяка година в планината или на морето по 20-30 дни. Преходът към капи-
тализъм след това ще доведе до ликвидацията на тази здравна система и система за отдих и 
почивка, а това пък от своя страна превърна България в страна с най-високата смъртност по 
различни болести, а голяма част от населението загуби изобщо възможността да ползва 
здравната система, поради беднотия милиони българи не могат да ползват и зъболекарски 
услуги. 
Взривната модернизация, при която за четвърт век няколко милиона души се местят от 

селото към града изисква огромна строителна дейност, за да им бъдат осигурени жилища, 
инфраструктура, детски градини, училища. Никога в историята на България не се е градяло 
с такива темпове. Всяка година се строят около 70 000 жилища. През 1989 г. в България има 
2 милиона жилищни сгради с 3.4 милиона жилища. Над 90% от гражданите живеят в собст-
вени жилища. В това отношение България изпреварва всички развити държави. В следва-
щата я Норвегия по това време 78% от гражданите живеят в собствени жилища. В статисти-
ческите годишници до 1939 г. няма регистрирани спортни обекти. През 1989 г. в България 
има изградени и предоставени на населението 18 222 спортни обекта – стадиони, спортни 
зали, спортни салони, покрити плувни басейни и пр. 2 
През 1938 г. в България има всичко на всичко 4872 автомобила като разликата в равни-

щето на автомобилизация с развитите западноевропейски страни по това време е между 40 
и 70 пъти. През 1989 г. в България са регистрирани 1.4 млн. автомобила, което означава, че 
на 6-7 човека се пада един автомобил. Почти всяко второ градско и всяко трето селско се-
мейство притежава свой автомобил. Разликата с равнището на автомобилизация в сравне-
ние с развитите западноевропейски държави е паднала до два – три пъти.3 
През 1989 г. България има в сравнение с върховата година от предходния модел на пър-

вия капитализъм в страната 1939 г.:4 
• 170 хиляди студенти срещу 11 хиляди през 1939 г. 
• 28 000 лекари срещу 3220 през 1939 г. 
• обща продукция на цялата промишленост – 103 пъти по-голяма. 
• обществен продукт (90.53 млрд. лева) – 26 пъти по-голям от 1939 г. 
• национален доход на човек от населението – 11 пъти повече през 1989 г. в сравнение 
с 1939 г. 

                                                 
1 Вж. Панков, Г. За постиженията на социализма в България, сп. Понеделник, 2011, бр. 7/8, с. 150. 
2 Вж. България и Европа през 1939 и 1989 г., погледнати от статистическите годишници на Царство 

България и Република България, Съставител Иван Цветков, С., Изд. Къща "Христо Ботев", 1994, с. 36-37. 
3 Вж. България и Европа през 1939 и 1989 г., погледнати от статистическите годишници на Царст-

во България и Република България, Съставител Иван Цветков, С., Изд. Къща "Христо Ботев", 1994,  
с. 22-23, 39. 

4 Вж. България и Европа през 1939 и 1989 г., погледнати от статистическите годишници на Царство 
България и Република България, Съставител Иван Цветков, С., Изд. Къща "Христо Ботев", 1994, с. 52-61. 
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• произведена електроенергия на човек от населението – 117 пъти повече в сравнение с 
1939 г. 

• външнотърговски стокообмен по цени на съответната година (26.468 млрд. лева) – 61 
пъти по-голям от 1939 г. 

• износ (13.673 млрд. лева) – 83 пъти по-голям от 1939 г. 
• национален доход (30.840 млрд. лв.) – 16 пъти по-голям от 1939 г. 
• реални доходи по отношение на 1952 г. – 5 пъти повече. 
• средна продължителност на живот на хората – 20 години повече в сравнение с 1944 г. 

(72 г. срещу 52 г.) 
Бих завършил този текст за държавния социализъм с едно позоваване на един от най-

популярните в момента на Запад живи философски мислители Славой Жижек, който отбе-
лязва, че тъй като капитализмът е това, което "дефинира и структурира тоталността на чо-
вешката ситуация" днес, въпреки начина по който завърши това общество в Източна Евро-
па, можем да кажем, че "актуално съществувалият социализъм" бе "ефективна заплаха за 
глобалното управление на капитализма".1 Той бе "освободена територия", която отвори 
"пространство за утопични очаквания" чрез "опита да се избегне логиката на Капитала". 
Днес ние откриваме, че "нещо много ценно беше загубено с неговия колапс".2 

7.6. Критика на твърденията, че Съветският съюз и Източна Европа  
до 1989 г. са общества на държавен капитализъм 

До 80-те години в СССР и Източна Европа съществуващите системи в рамките на офи-
циалните идеологии бяха разглеждани като единствения истински социализъм, докато дру-
гите форми се разглеждаха като изопачения или идеологически фалшификации и дори за да 
не бъдат бъркани с тях, бе възприет терминът "реален социализъм". Нещата всъщност са 
много по-сложни и свързани с факта, че не съществува една единна доктрина за социализ-
ма, а множество различни комплекси от взаимосвързани идеи и поддръжниците на тези 
комплекси непрекъснато са воювали помежду си и противопоставяли тези комплекси, ут-
върждавайки един от тях за "истинен", "реален", "автентичен", "недеформиран", за сметка 
на останалите. Надали можем да приемем такъв тесен и ограничен подход, който може да 
има значение за политическа употреба, но си затваря теоретически очите за многообразието 
на социалната реалност. В тази реалност, включително и сред множеството версии и разк-
лонения на марксизма, не съществува една единствена доктрина за социализма. Някой може 
да обяви себе си за "автентичен марксист", за "истинен" говорител на Маркс, за предлагащ 
единствено "научното" понятие за социализъм, но както у самия Маркс има множество 
употреби на понятието за социализъм, то и сред десетките видове и направления на марк-
сизма можем да открием няколко пъти по толкова употреби на понятието за социализъм.3 
У нас тезата за това, че така нар. "номенклатура" или "партийно-държавният апарат" е 

колективен собственик на средствата за производство и представлява класа, изграждаща 

                                                 
1 Zizek, Slavoj. Did somebody say Totalitarianism? Five Interventions in the (mis) use of a notion. 

London: Verso, 2002, pp. 130-131.  
2 Zizek, Slavoj. Did somebody say Totalitarianism? Five Interventions in the (mis) use of a notion. 

London: Verso, 2002, p. 133. 
3 Вж. Проданов, В. Марксизмите, сп. Ново време, 1999, № 1-2, с. 73-85; Проданов, В. Маркс и мар-

ксизмите, В: Карл Маркс мислителят на хилядолетието, С., ИК "Славяни", 2000, с. 12-51. 
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"държавен капитализъм", се поддържа особено активно от автори като Георги Найденов, 
Минчо Христов и Петя Пачкова.1 
Тази теза е силно дискусионна, доколкото "новата класа", която бива наречена "номенк-

латурна" или "етатистка", не притежава индивидуално собствеността, а се разпорежда с нея 
като колективен субект. 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 работници не участ-
вуват директно в управлението, но такова участие няма никъде по света, а в големите мо-
дерни корпорации, това управление е разпределено между отделните менажерски равнища. 
Това, че има разделение на труда, при което част от участниците в това разделение на труда 
упражняват управленска дейност, което е специфичен сложен вид труд със съответно зап-
лащане, не ги превръща в собственици. Собствеността при всяко положение предполага, че 
съответните индивиди могат да 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 собствеността си. Същото е и с менажерите в западните компании, които управ-
ляват собствеността, но могат да бъдат и колективни собственици, имайки дял в съответно-
то предприятие, за което получават дивиденти. Съвсем различна е ситуацията с номенкла-
турата при социализма. Тя не може да се разпорежда със собствеността в своя полза. Това, 
че заплатите се определят централизирано, не прави номенклатурата различна от останали-
те, 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 депута-
тите в българския парламент днес си гласуват сами равнището на заплатите и ползват при-
вилегии, които са не по-малки от тези, които са ползвали депутатите преди 1989 г., не ги 
прави собственици на държавната собственост. При това следва да се има предвид, че ог-
ромната част от хората, включени в такива номенклатурни позиции нямат изобщо и такива 
възможности. Така например позицията на професор и доцент е номенклатурна, защото се 
утвърждава съответно от ЦК и ГК на БКП, но това изобщо не превръща професорите и до-
центите 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 акцио-

нерите-собственици, докато при държавния социализъм не е така, но се пренебрегва 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 орга-
низация 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 прави-
телство 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, разкривани в различни корпорации и разследвания срещу 
техни менажери, президенти, ключови собственици. Глобалните, разпрострели се в много 
държави компании с огромни 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 контро-
лира. Те си организират получаването на огромни, при това нарастващи по количеството си 
заплащания от няколкостотин милиона долара годишно. Свързани са с банки и счетоводни 

                                                 
1 Найденов, Г. 100-годишната парадигма, С., Институт по социология, 2003, с. 57-120; Пачкова, П. 
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фирми, с които взаимно си оказват услуги и се прикриват. Така например Айснер, шефът на 
компанията Уолт Дисни, си е организирал заплащане от 285 млн. долара за периода между 
1996 и 2004 г., докато за този период стойността на компанията е паднала с 63% и това, кое-
то са получавали стотиците хиляди нейни акционери съответно рязко е намаляло. Но това 
заплащане е било гласувано от неговия борд, който също е получил огромни суми и е бил 
заинтересован от това.1 
Бихме могли да разграничим различни измерения на понятието за собственост: 1) собст-

веност в смисъл на установена чрез правни норми власт на разпореждане със средствата за 
производство; 2) притежаване в смисъл на фактически и юридически осигурено 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 учас-
тие в управлението; (6) фактическа власт на разпореждане, т.е. фактически взаимоотноше-
ния между хората и отношенията на човека с преобразената 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 останалите.2 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 господс-
тващия елит при класовите общества произтичат от частната собственост върху средствата 
за производство. Освен това понятието "номенклатура", т.е. хора, които се одобряват от 
партийните организации, е изключително широко като в него влизат и низови ръководители в 
цеха на завода, и носители на научни звания, и ръководители на обществени организации, които 
не се отличават кой знае калко 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 получава, два компо-
нента. Първият е "класово потребление", използвано за поддържане на партиен апарат, 
държавна сигурност, отбрана, съд, пропаганда, социалистическо натрупване, наука, култу-
ра, здравеопазване, спорт и пр. Надали обаче средствата за всички тези сфери могат да бъ-
дат наричани "класово потребление", тъй като те са свързани с функционирането на общес-
твото изобщо.3 
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 принципът "всекиму 
според труда" да се прилага в национален мащаб и позицията в социалната 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 до-
ходи (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 

                                                 
1 Вж. Ibrahim, Youssef M. The collapse of capitalism as we know it. Corporate Disneyland, International 

Herald Tribune, March 9, 2004.  
2 Вж. Jahn, Fgbert K. Burokratischer sozialismus: chancen der democratisierung?, Frankfurt am Mein, 

Fischer Tashenbuch, 1982, S. 46-47, 59-60. 
3 Вж. Михайлов, С. Сталинисткият тоталитаризъм, С., М-8-М, 2000, с. 195. 
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на всяка голяма корпорация на Запад и обикновения работник. В този смисъл различието в 
доходите не би могло да се разглежда като свързано с отнемане на някаква по-голяма при-
надена стойност, а е израз на различията в разделението на труда и много по-голямата 
сложност на труда на управленския персонал, предполагащо и съответното заплащане. Ста-
ва дума за лично възнаграждение, което се реализира и в лично потребление. Но факт е съ-
що, 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 нискок-
валифициран, 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 високо 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 управлен-

ска дейност, включително и с управление на икономиката у нас по времето на социализма и 
заплащането на ръководителите на американските компании. През 1988 г., предпоследната 
година на социализма, средната работна заплата в България е 252 лева, с които обаче могат 
да се купят много повече неща отколкото със средната заплата през "демократичната" 2014 
г., двадесет и шест 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 по-
лучават 600-700 лева месечно. Основната заплата на секретар 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 страната.1 За сравнение през 1976 г. заплатата 
на ръководствата на американските корпорации е надвишавала 35 пъти средната заплата на 
работниците, а две десетилетия по-късно през 1996 г. разликата е скочила на фантастичната 
пропорция от над 180 пъти.2 Когато става дума за доходи директно от собственост, т.е. за 
това, което притежават големите капиталисти на Запад и висшият управленски слой при 
социализма, тази разлика е неизмеримо по-голяма.  
Нека да направим същото сравнение у нас за 1988 и 2004 г. В условията на многопар-

тийна 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 г. депутатската 
заплата е била 1029 лева, а от ноември същата година е станала 1125 лева. Депутатът е по-
лучавал по 3 средни заплати, които са били по 375 лв. през септември 2004 г., но в частните 
фирми заплатите са били със 107 лева по-ниски. Като цяло средната работна заплата през 
третото тримесечие на 2004 г. 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 са участвували поне в няколко комисии. Заместник-председателите на парламента са 
вземали по 40% над основната депутатска заплата, което през ноември 2004 г. е било 1575 
лева. Ръководителите на комисии и парламентарни групи са получавали 30% над основната 
депутатска заплата. Месечният доход на министрите също е бил с 30% над основната депу-
татска заплата, т.е. от ноември 2004 г. 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 Гер-
джиков през ноември 2004 г. 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 ноем-

                                                 
1 Вж. Михайлов, С. Сталинисткият тоталитаризъм, С., М-8-М, 2000, с. 192. 
2 On Wealth Distriburion, In: Economic Globalization, State Restructuring, and Educational Change, 

1997, http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed181/253A/facts253A.html 
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ври 2004 г. е станала 2 250 лева, т.е съотношението ѝ към средната работна заплата на стра-
ната е било около 7,5 към 1, т.е. приблизително същото каквото е било съотношението на 
държавния глава в страната през 1988 г. Месечните възнаграждения в държавната и общин-
ска администрация са били уредени с Постановление № 48 на Министерския съвет за запла-
тите в бюджетните организации и от Единен държавен класификатор. Според тях председа-
телите на държавни агенции, зам-министрите, областните управители и кметът на Столична 
община са получавали от 1 юли 2004 г. 1250 лева. До 950 лева е била заплатата на кмет, 
който управлява район с над 50 000 души население. 
Заемащите управленска позиция по времето на социализма не могат да предават по нас-

ледство 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 полз-
ват само 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 характерно за 
отношенията в елита навсякъде, независимо от системата. Това е типично да речем за аме-
риканския 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 известна степен и в зрялата фаза на 
реалния социализъм. Тук очевидно става дума за по-общи закономерности на възпроизвод-
ство на управленския слой на едно общество, които обаче не могат да бъдат отъждествява-
ни или редуцирани до класови закономерности. 
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 превърнала в "кла-
са".1 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 както 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 социалноикономи-
ческия смисъл на думата. При това положението на представителя на бюрокрацията или 
номенклатурата е винаги застрашено политически и зависи от политически решения, докато 
общественото положение на капиталиста не зависи до такава степен от законите и действи-
ята на държавата, а сравнително силно от състоянието на пазарните взаимовръзки. 
През целия период от появата и развитието на държавния социализъм има 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 образованието, квалифика-
цията 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 случаите заемащите съот-
ветните позиции са ги получили в резултат на своите лични усилия, тръгвайки от съвсем 
обикновени семейства. Показателно е, че в най-висшите ешелони на партийната и държавна 
власт в страните на държавен социализъм дори през 80-те години заемащите ги тръгват от 
социалните позиции на най-обикновени семейства. Показателна в това отношение е карие-
рата на Горбачов и Елцин, която започва от социалното дъно, преминава през работнически 
стаж и университета и в най-висока степен е обусловена от техните собствени качества, а не 
от някакви предварителни класови предпоставки. 
В много отношения "номенклатурата" в условията на държавния социализъм упражнява 

функциите на менажиране на собствеността, която се изпълнява от менажера при отделяне-
то на собствеността от управлението, което наблюдаваме в развитите западни страни от 

                                                 
1 Пачкова, П. Елитът на прехода, С., М-8-М, 2003, с. 71. 
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края на миналия век. Ето защо не става дума за "класа", чиято собственост върху средствата 
за производство е основа на нейната мощ и привилегии, а за хора, които управляват проце-
сите на производство. По същество става дума за бюрокрация, която няма икономическа 
основа, от което произтича нейното положение. Затова и толкова лесно по времето на перест-
ройката, бивайки необременена със собственост и нямайки какво да губи, номенклатурата без 
каквато и да е особена съпротива прояви готовност за промяна на обществените отношения по 
посока именно на превръщането ѝ в класа, т.е. за промяна на съществуващото общество. 
Това, което не разбират неколцината поддръжници на тезата за държавния капитализъм 

е, че одържавяването за тях се оказва форма на частна, а не на колективна собственост. Още 
в началото на 80-те години, възразявайки на интерпретации, Адам Шаф изтъква, че не би 
трябвало да се противопоставят "обобществяването" и "одържавяването" и докато има дър-
жава одържавяването ще бъде висша форма на обобществяване.1 Това, което е специфична 
отлика на капитализма, както отбелязва И. Уолърстейн е, че той е "система за производст-
во за продажба на пазара за печалба и присвояване на тази печалба на основата на инди-
видуална и колективна собственост".2 Друг начин на дефинирането на капитализма е като 
система, чиято динамика е диктувана от непрестанното натрупване на капитал. Това от своя 
страна налага засилваща се комодификация (превръщането на всичко в стока). Тази система 
дава своя отпечатък върху всички сфери на обществото и всички проявления на човешкия 
живот. Именно тези особености трудно можем да открием в СССР и Източна Европа преди 
1989 г. 
Нека да вземем една от най-популярните дефиниции на капитализма, която можем да 

открием в съвременната литература – тази на Н.Абъркромби, С.Хил и Б.Търнър.3 Капита-
лизмът според тях се дефинира чрез пет основни характеристики: 1) класово деление на 
обществото на собственици и несобственици, частна собственост и контрол над икономи-
ческите инструменти на производството, т.е. капитала; 2) насочване на икономическата 
дейност с цел печалба; 3) пазарна мрежа, регулираща горепосочената дейност; 4) присвоя-
ване на печалбите от притежателите на капитала (предмет на данъчно облагане от страна на 
държавата); 5) осигуряването на труд от наемни работници, които са свободни да предлагат 
работната си сила. 
Ако започнем да сравняваме всяка от тези необходими родови характеристики на капи-

тализма, трудно ще открием повечето от тях в обществата на "реалния социализъм". Надали 
"съвкупният собственик" може да бъде наречен частен собственик. Освен това възможнос-
тите за присвояване от всеки отделен представител на тази съвкупна собственост са неизме-
римо по-малки отколкото при капитализма и това го показва с особена драстичност послед-
валия български "преход". Разпределението става не пропорционално на капитала, както е 
при капитализма, а пропорционално на вложения жив труд, а правото на труд е основно 
конституционно право.  
Изобщо не можем да кажем също, че печалбата определя логиката на функционирането 

на системата. Липсват пазарът, монополите, функционирането на капитала, характерни за 
капитализма. Няма я формално свободната работна сила, която се конкурира на трудовия 
пазар на основата на свободна размяна между суверенни индивиди, което е една от фунда-
менталните характеристики на капитализма като система. Няма ги характерните за стоково-
паричната икономика вещни отношения. В крайна сметка можем да заключим, че е неоп-
равдано да разглеждаме обществото, в което живяхме, като някаква форма на капитализъм. 

                                                 
1 Шаф, А. Комунизмът на кръстопът, С., ИССТ, 1993, с. 16. 
2 Wallerstein, I.. The Capitalist World System, San Diego: Academy Press, 1979, p. 66.  
3 Capitalism, In: Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B.S. Dictionary of Sociology, London: Penguin 
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Александър Зиновиев е дори по-рязък, заявявайки, че разглеждането на съществуващите в 
СССР и Източна Европа общества до края на 80-те години като държавен, колективен и 
даже партиен капитализъм, той оценява само в "термините на медицината".1 
Над общата индустриална база, т.е. основни характеристики на производителните сили, 

които можем да открием и на Изток, и на Запад, се надстроява една съвсем различна съв-
купност от производствени отношения. Идеологическата и политическа надстройка играят 
в нея цял ред функции, които при капитализма се упражняват от пазара и в този смисъл 
представляват основен механизъм за интеграция на системата като цяло, без който тя би се 
срутила изобщо. При това тя се превръща в специфична цялостност, в особена система, коя-
то изобщо не може да бъде свеждана до капитализма или да се прави аналогия с капитализ-
ма и с която и да е друга от обществените формации. Поради това е най-добре това общест-
во да се характеризира със собствената си самоиндентификация като "реален социализъм" 
или евентуално като "държавен социализъм" като се има предвид високата степен, в която 
той се опира на държавата.  
Аргументацията за въвеждането на понятието държавен (а защо не и "реален") социали-

зъм най-често е отхвърляна с твърдението, че това не е "автентичен" и "истински" социали-
зъм. Тази аргументация обаче изхожда от модернистката представа, че има някакъв готов 
"автентичен", "истински" модел, към който се движи или би могло да се движи обществото, 
но поради различни обективни и субективни причини той не се е реализирал, така както сме 
очаквали. Поради това и огромната част от бившите привърженици на идеята за социализма 
са готови да отхвърлят обществото, за да запазят идеята си като презумпцията им е, че те 
знаят кой е "истинският" социализъм и тяхната интерпретация на тези общества е по-
адекватна и по-вярна, което предполага и смяна на наименованието, дискурса, разбирането 
за тях. Надали можем да приемем днес подобна модернистка версия, която отхвърля реали-
зацията на определена обществена форма, защото тя не съответства на техните първоначал-
ни намерения, представи, идеи. Те приличат на платонисти, които вярват в идеалния свят на 
идеите, заради който са готови да отхвърлят реалния свят на хората и отношенията между 
тях. Мисля, че по-добрата позиция тук е да изходим от това как назовава себе си това об-
щество, тъй като повече или по-малко дискурса, с който то борави при обяснението на са-
мото себе си, има значение за неговата идентичност. Дефинирането на обществото би било 
по-точно, ако се придържа към самосъзнанието на хората за него, защото именно това само-
съзнание във висока степен определя особеностите на обществото. 

 

                                                 
1 Зиновьев, А. Кризис комунизма, М., Центрполиграф, 1994, с. 21. 
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Осма глава 

СОБСТВЕНОСТТА ПРИ СОЦИАЛИЗМА СПОРЕД ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР  
И МАНСЪР ОЛСЪН (ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ) 

Ще започнем с уговорката, че в предложеният по-долу текст представлява теоретичен 
анализ, тръгващ от определени предпоставки и опитващ се да изследва нещата в тяхната 
"логическа връзка". Даваме си сметка, че в действителността нещата са много по-сложни и 
заедно с това, според известната максима, че няма нищо по-практично от една добра теория 
и ако анализа е правилно проведен има надежда той да осветли и спомогне за разбирането 
на реалните емпирични явления, случвали се в социалистическите общества през десетиле-
тията на миналия век, а в някои страни и до днес. 

8.1. "Теория на икономическото развитие" на Йозеф Шумпетер  
за ролята на собствеността в икономиката. Нейната релевантност  

при анализа на социалистическата собственост 

По-долу ще разгледаме накратко някои текстове от фундаменталният труд на Йозеф 
Шумпетер, които са в пряка връзка с изследвания проблем за собствеността. Както е извес-
тно, Шумпетер въвежда две принципно различни състояния ("режими") на функциониране-
то на икономиката – "стационарното" или кръговото функциониране – от една страна, и съ-
стоянието на развитие, от друга. Както сам посочва в увода към изданието от 1934 година, 
първоначално избраните термини са били "статика" и "динамика" на икономическата сис-
тема, но по-късно той се отказва тях и ги заменя с други, макар последните да му изглеждат 
"може би още по-неясни". В една бележка под линия по повод на една дискусия на J. B. Clark 
върху понятията на Дж. Ст. Мил за "статика" и "динамика" и "нарушенията" на статичното 
икономическо равновесие – такива като нарастването на населението и капитала, промените 
в потребителските вкусове и промените в технологиите и в организацията на производст-
вото, Шумпетер отделя последните две "нарушения" като основа за едно "ново понятие" за 
икономическия процес. Тъкмо тяхното недооценяване, констатира той, е основна причина за 
неудовлетворителността на икономическата теория. Своето "ново формулиране на проблема 
за икономическото развитие" Шумпетер нарича "паралелно на това на Маркс". 

8.1.1. "Стационарното" състояние на икономиката и имплицитната  
критиката на Марксовото понятие "принадена стойност" 

• Разграничението между управляващ и управляван труд. 
Още в първа глава, подминавайки разликите между продуктивен и непредуктивен труд, 

между труда използуван директно или индиректно в производството или между умствения 
и физическия труд, между квалифицирания и неквалифицирания трудт и т.н. като нямащи 
значение за неговия анализ, Шумпетер подчертава разграничението между управляващ и 
управляван – от една страна, и между независим и наемен труд. Разликата между тях според 
него е фундаментална, тъй като управляващият труд стои по-високо в йерархията на "про-
изводствения организъм". Докато изпълнителския труд стои просто редом с земята и от 
икономическа гледна точка има абсолютно единтични функции с нея, то управяващият труд 
придобива ролята на трети производствен фактор в противоположност на изпълнителс-
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кия труд! Управляващият труд се различава от управлявания и по своята природа, като съ-
държа в себе креативен елемент, тъй като той сам поставя пред себе си своите цели.  
Независимият труд е сходен с управляващият по тази втора характеристика, посочва 

Шумпетер – креативния елемент, но по всичко останало прилича на управлявания или на-
емния труд. Тук по някакъв начин независимият произвеждащ индивид се разцепва на ди-
ректор и работник, изпълнявайки двете функции едновременно. От тази гледна точка раз-
ликата във ранга, в йерархията сама по себе си не е същностна икономическа характеристи-
ка, твърди той, макар да означава много от социологическа гледна точка. Но тук икономи-
чески важен е свързаният с тази разлика елемент на това кой взема решения относно посо-
ката, метода и качеството на продукцията. 

Тези допускания подготвят почвата за въвеждането на неговото определение за инова-
циите и предпримачите като техен носител:  

" ...Доколкото индивидите в своето икономическо поведение просто правят заключения 
от познати обстоятелства – и тъкмо това е, с което са се занимавали икономистите винаги – 
без особено значение е дали са управлявани или те управляват. Поведението на управлява-
щият се подчинява на същите правила като това на управлявания и тяхното установяване, 
показването, че привидно произволното е строго детерминирано, е фундаментална задача 
на всяка икономическа теория. При тези допускания, следователно, средствата за производ-
ство и производствения процес най-общо казано нямат реален лидер, или по-скоро реални-
ят лидер е потребителят. Хората, управяляващи фирмите просто изпълняват онова, кое-
то им се предписва от исканиятата или търсенето и от дадените средства и методи на 
производство... в никакъв друг смисъл няма персонално управление на производството. За-
щото данните, управлявали икономическата система в миналото са познати и ако останат 
непроменени, системата ще продължи по същия път. Промените на свой ред може да са 
непознати, но индивида по принцип ги следва доколкото може. Той нищо не променя спон-
танно, а само онова, което условията са вече променили по своите собствени правила; той 
просто отстранява несъответствието между новите данни и поведението си, несъответствие 
възникнало при промяна на някакво условие и обичайното поведение на хората. Иначе все-
ки индивид може да действува както си поиска, но доколкото промените възникват само 
като следствие от натиска на обективната необходимост, то в икономическата система лип-
сва каквато и да е креативна роля. Но ако индивида действува различно, то възникват същ-
ностно различни явления, които ще видим по-нататък." (с. 19-21) 

• Проблемът за разходите и печалбата в пазарната икономика.  
Според Шумпетер, когато икономиката функционира в "стационарно състояние", "... раз-

ходите като израз на стойността на другите потенциални употреби на средствата за произ-
водство конституират основни теми в листа на социалния баланс. Това е дълбоката значи-
мост на явлението "разход". От този израз трябва да се разграничи стойността на произве-
дените от производителя стоки, които по хипотеза са най-високата обща стойност на акту-
ално създадения продукт. На границите на производството двете количества са еднакви по-
ради това, че тези цени нарастват до тежестта на граничната (marginal) употреба на продук-
та и следователно също от участващата комбинация на производствени средства. В тази 
точка възниква относително най-доброто положение, което обикновено се нарича икономи-
ческо равновесие и което, доколкото се запазват дадените условия, е склонно дасе повтаря 
през всеки период. 

 ...Така крайният добавък на всеки продукт ще се произвежда без спечелване на полезност 
над разходите. Това изглежда самоочевидно, но от това следва... че при производството като 
цяло никаква добавъчна стойност над стойността на стоките на производителя не се постига. 

Производството реализира единствено стойностите предвиждани в икономически план, 
които преди това са съществували потенциално в стойносттите на средствата за производс-
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тво. Така че и във този [икономически] смисъл, а не само в посочения по-горе "физически" 
смисъл производството не създава стойност, т.е. в хода на производствения процес не става 
нарастване на стойността. Бъдещото задоволяване на исканията, преди производството да 
свърши своята работа, зависи точно толкова от притежаването на необходимите сред-
ства за производство, колкото зависи след това от притежаването на продукта..." (с. 27) 

Според Шумпетер следвайки "метода на приписването" този процес стига обратно до 
първичните елемнти на труда и земята. Така че никой продукт в крайна сметка не може да 
има принадена стойност по-висока от включените в него труд и земя. Така при пазарната 
икономика цените на всички продукти би трябвало да са равни на цените на въплатените 
в тях труд и "природа". Ако това е вярно, то следва с необходимост, че при най-перфектни 
условия икономическата система трябва да работи без печалба (с. 31) – просто защото то-
талната стойност на всичко произведено като се тръгне нагоре по веригата на включената в 
крайния продукт стойност на всички необходими условия за производство не може да съ-
държа повече от стойността на включените в тях природа и труд: 

 "Тероията на разходите и стойността, особено при Рикардо, много силно навежда на 
същите заключения... Ако това не е било заявявано открито, то е защото старите икономис-
ти рядко са стигали докрай в изводите, произтичащи от възприетите принципи и второ, на-
шите заключения изглеждат твърде крещящо противоречат на фактите." (с. 32) 

Шумпетер търси подкрепа за своя извод и в един анилиз на Boehm-Bawerk, който пръв е 
изказал тезата, че тоталната стойност на един продукт трябва по принцип да се раздели 
между труда и земята и посочил две обстоятелста, пречещи на перфектното действие на 
икономическата система – 1) "friction" (т.е. търканията и загубите вътре в механизма на ико-
номическата система) – грешки, самонадеяност (mishap), глупост (indolence) и т.н. се прев-
ръщат в източник на загуби, а и на печалба; и 2) добре познатото отлагане във времето, 
присъщо на всяко производство, освен в случаите на моментното производство при прими-
тивните усилия да се поддържа живота. Това добавя нова характеристика на производител-
ните стоки – наличието на разстояние във времето, която ги отличава от стоките готови за 
консумация. Средствата за производство са бъдещи потребителски стоки и като такива са по-
малко стойностни от потребителските. Тяхната стойност не изчерпва стойността на продукта. 

И все пак, посочва Шумпетер, тук отчасти има парадокс, защото е очевидно, че произ-
водителите получават повече от заплатата за техния труд и земевладелците повече от рента-
та за земята. Дали няма някакво общо ниво на нетна печалба в смисъл на прибавена стой-
ност над разходите? – пита се той: 

"Една веднъж установена ценностна система и веднъж дадени комбинации са винаги на-
чална точка на всеки нов икономически период и притежават така да се каже предчувствие 
в тяхна полза... Тази стабилност е незаменима за икономическото поведение на индивидите. 
Разбира се, количеството и ценността на стоките от предишния период определят количест-
вото и ценността на стоките през следващите, но това не обяснява стабилността. Очевидно 
тези правила на поведение се основават на тяхното изпробване в опита и индивидите имат 
мнение дали по принцип биха могли да направят нещо по-добре вместо да действуват спо-
ред установените ценности и комбинации. Нашият анализ на ценностната система, геологи-
ята на тази планина от опит ни показа, че в действително тези количества и ценности на 
стоките са обясними при дадените потребности (wamts) и хоризонти на хората, като рацио-
нално следствие от дадените условия в окръжаващия свят... Този емпиричен начин на дейс-
твие на индивида следователно не е случаен, а има рационална основа." (с. 40) 

Картината, основана на тези допускания е следната: индивидуалните бизнеси се явяват 
като места за производство на изисквания към други хора, като тоталния резултат от съв-
купния продукт на една нация ще бъде разпределен на първо място между тези индивиду-
ални бизнеси. Вътре в последните, няма други функции освен комбинирането на двата ори-
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гинални фактора на производство (труд и природа) и във всеки период тази функция се из-
пълнява механично както е била, според своите правила, без да изисква личностен елемент 
различен от простия надзор и други подобни неща. Ако земята е в частни ръце, то абстра-
хирайки се от монополистите, няма други хора с претенции върху продукта освен онези, 
изпълняващи някакъв вид труд или други услуги върху земята като място за производство. 
При тези условия в икономическата система няма друга класа от хора, чиято характе-
ристика е това че те притежават средства за производство и потребителнски стоки. 
Виждаме, че идеята някъде да има акумулиран запас от такива стоки е абсолютно фалшива. 
Тя се дължи главно на факта, че твърде много произведени средства за производсто траят 
в продължение на много икономически периоди... 

Ако ние наречем маниджъра или собственика на бизнеса "ПРЕДПРИЕМАЧ", то той би 
бил еntrepreneur faisant ni benefice ni perte (израз на Walras), без специални функции и без 
специфичен доход. Ако притежателите на продуктивни стоки ги наречем "капиталисти", те 
ще са само производители, по нищо не различаващи се от останалите производители и също 
като другите продаващи продуктите си точно по цените на общата сума от заплати и ренти. 

8.1.2. "Развитието" като радикално различно състояние  
на икономиката. Ролята на собствеността и кредита 

Според Шумпетер ние можем да наречем "развитие" един специфичен клас икономичес-
ки промени – радикалните, резки промени в производството: "Да произвеждаш, означава да 
комбинираш материали и сили в твоя обсег. Да произвеждаш други неща, или пък същите 
неща чрез други методи, означава да комбинираш тези материали и сили различно. Докол-
кото "новата комбинация" може за определено време да израсне от старата чрез посте-
пеннно приспособяване на малки стъпки, то това е промяна, възможно и растеж, но не е 
нито ново явление, нито развитие във нашия смисъл. [защото] развитието възниква само 
когато новите комбинации се появяват чрез прекъсване, внезапно. Само в последния слу-
чай ние говорим за "нови комбинации" във средствата за производство и съответно за "раз-
витие", носено от тези нови комбинации." (с. 66)  

На друго място той посочва, че развитието при капиталистическата икономика не се 
дължи на "...на факта че социалните и природни рамки в които тя функционира се транс-
формират,... нито на почти автоматичното нарастване на населението и капитала, нито на 
прищевките на паричните системи – тези фактори са условия, а не причини. Фундаментал-
ният импулс, привеждащ в движение капиталистическата машина е отпечатан в нивото на 
потребителски стоки (objects), в новите методи на производство и транспорт, в новите 
пазари, в новите форми на индустриална организация – т.е. всички онези елементи възник-
нали от капиталистическата инциатива."  

Освен тяхната радикалност и "прекъснатост", друга особено важна характеристика на 
"новите комбинации" е, че тяхното въвеждане предполага изтегляне на ресурси (труд и 
природни ресурси), необходими за осъществяването на някои от старите комбинации при 
стационарното възпроизводство на икономиката. От тук и другото определение на понятие-
то "икономическо развитие" – като различно използуване на присъщите на икономическата 
система производствени средства: "...традиционните икономически обяснения за ролята на 
спестяванията и инвестирането на постепенно натрупваните годишни приходи наистина 
обясняват промените в икономическата история през вековете, но те напълно засенчват 
факта, че развитието се състои в използавенето на съществуващите ресурси по различен 
начин, в правеното от тях на нови неща, независимо дали тези ресурси нарастват или не." (с. 68)  

Още една черта – така въведеното понятие "икономическо развитие" е конкуретното 
елиминиране на старите форми на производство, дължащо се на факта, че "...по правило 
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новите комбинации се въплащават от нови фирми, различни от старите и осъществяват 
производството си наред с тях". Тъкмо така се обяснява процеса, чрез който определени 
индивид и семейства възхождат икономически и социално като специфичен белег на разви-
ващата се пазарната икономика. Той многократно подчертава, че става дума не за конку-
ренция, поставена в една предзададена неподвижна система от условия – "...в капиталисти-
ческата реалност, за разлика от учебниците, важи не тази изкуствена конкуренция, а онази, 
която е свързана с появата на определен продукт, на определена технология, на един източ-
ник на суровини или нов тип организация на производството – с други думи, конкуренция 
която се опира на решително превъзходство от гледна точка на разходите или на качеството 
и която атакува не само принадената стойност на съществуващите фирми, но дори техните 
основи и самото им съществуване." (Schumpeter 1934:124)  

"Новите комбинации" надделяват над старите защото те винаги са по-печеливщи от 
старите. В стационарното кръгово състояние на икономиката производителите, собстве-
ници на капитали, твърди Шумпетер, нито печелят нито губят, и това което остава за тях е 
едно ниво на доход разбиран като "заплата за мениджмънт". Въвеждането на по-печеливша 
нова комбинация обаче променя радикално нещата. Анализирайки въвеждането на механи-
зирания тъкачен стан в английската индсутрия през XVIII и ХIX век Шумпетер изявява три 
условия, при които новата комбинация дава приход над старите: 1) цената на продукта не 
трябва да спада, когато се появят новопроизведените количества; 2) разходите по механизи-
рания стан за един ден трябва или да останат по-ниски от дневните заплати на заместените 
от него работници и 3) ако предприемача очаква покачване на цените на труда и средствата 
за производство в резултата от въвеждането на новата комбинация, той трябва да го калку-
лира при оценката на очакваните приходи и разходи. (с. 129) Тези три условия, посочва 
Шумпетер, са се изпълнявали безпрой пъти и практически са доказа ли възможността за 
приход над разходите. тъкмо този допълнителен приход е нетна печалба. но ясно е също 
така обаче, че исторически тези три условия не винаги са се изпълнявали и тогава бизнесът 
просто не е започвал.  

За Шумпетер при липсата на последващи нови иновации в дадената индустрия, крайни-
ят резултат от този процес би трябвало да бъде ново равновесие, при което на ново ниво 
имаме типичното за кръговото движение изравняване приходите и разходите и липса на 
печалба. Докато обаче това стане, печалбата е налице и тя се присвоява тъкмо от хората, 
които са въвели новата комбинация в кръговия поток на производството и потребление 
(предприемачите) – а не просто от изобретателите, не и от простите производители и потре-
бители. Единствения принос на предприемачите, твърди Шумпетер, заради който те полу-
чават печалбата от новите комбинации, е тяхната воля и действие, проявени за да насочат 
съществуващи производствени ресурси по нов път. Предприемачите са хора, които нито са 
натрупали някакви стоки, нито са създали новите средства за производство, а са използвали 
съществуващите средства за производство по различен, по печеливш начин. Те са осъществили 
"новите комбинации". В това се изразява и тяхната печалба – предприемаческа печалба.  

Всъщност, казва Шумпетер, предприемаческата печалба е единствения източник на пе-
чалба в пазарната икономика. И тя е възможна само когато има развитие и е следствие от 
това развитие. Тъкмо затова капиталистическата еволюция е един непрестанен процес на 
"индустриални мутации... които революционизират вътрешността на икономическата 
структура, разрушавайки непрестанно нейните остарели елементи и пораждайки нови."  
(с. 122) Този процес той нарича "съзидателно разрушаване" и го определя като фундамен-
тална черта на капитализма. Това е един исторически процес и тук той особено остро кри-
тикува съвременните му икономисти, които в своите анализи "...приемат дадената ситуация 
като че ли тя не е свързана нито с миналото, нито с бъдещето и си въобразяват че са стигна-
ли до основата на нещата, когато чрез наблюдаваните данни интерпретират поведението на 
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фирмите прилагайки единствено принципа на максимизация на печалбата... С други думи, 
главния проблем с който се занимават е установяването как капитализма управлява същест-
вуващите структури, вместо да се постави по-важния въпрос – как капитализма създава, а 
след това разрушава тези структури" (пак там)  

Следващата стъпка на обосноваване на този възглед е изясняването на ролята на собст-
веността при функционирането на икономиката в режим на "развитие". Парадоксалният 
извод на Шумпетер е, че за стартирането на новите комбинации предварителното при-
тежаване (собствеността) на средства за производзство не е необходимо условие. 

В стационарното състояние на икономиката, посочва той, придобиването на средства за 
производство е самостоятелен проблем за съществуващите фирми, тъй като те или вече са 
ги придобили, или друг може да ги купи с постъпленията от предишното производство. Така 
че там няма фундаментална пропаст между получаване и плащане – тъкмо обратно, те по 
необходим начин си съответствуват едно на друго, а двете заедно съотвествуват на предла-
ганите производствени средства за производство и търсената продукция. Веднъж задвижен, 
този механизъм действа едва ли не автоматично. 

Този проблем не съществува и при не-разменната икономика, дори ако при нея са осъ-
ществявани нови комбинации: защото управляващия орган, например социалистическото 
икономическо министерство, е в позиция да направлява производствените ресурси на об-
ществото към нови начини на използуване по същия начин, по който то ги насочва и към 
вече наличните, обичайни начини на използуване. При непазарната социалистическа ико-
номика изобщо не стои въпросът да се осигурят средства, които все още не са на разпо-
ложение на икономическото министерство. 

Накрая, проблема за осигуряването на средства за произоводство не стои и в конкурент-
ната икономика в случаите когато онзи, който осъществява новите комбинации разполага 
със необходимите средства за производство или може да си ги достави от други в замяна на 
друга притежавана от него собственост. Става дума не просто за притежаване на собстве-
ност като такава, а на ликвидна собственост, която може или да се приложи директно 
за новите комбинации или в размяна на необходимите стоки и услуги.  

Във всички останали случаи притежателят на богатство, дори ако това е най-големия 
картел, трябва да разчита на кредити ако иска да осъществи новата комбинация, която за 
разлика от вече установения бизнес не може да бъде финансирана от приходите от пре-
дишното производство. Тъкмо осигуряването на този кредит е обособена функция на онази 
категория индивиди, които ние наричаме "капиталисти", това е характерния метод на капи-
талистическия тип общество, достатъчно важен за да му служи за diffrenecia specifica – чрез 
него икономическата система се насочва по нови пътища, нейните средства и услуги се пос-
тавят пред нови цели, в противоположност на методите на не-пазарната икономика, при 
която направляващия орган просто упражнява своята власт. 

Шумпетер заявява, че важността на кредита за модерната икономика е "азбучна истина" 
и без него е невъзможна структурата на модерната индустрия, тъй като кредитът прави 
индивида относително независим от наследената собственост – "талантът на модерния 
икономически живот язди върху успеха на неговите дългове". Капиталистическата кредитна 
система израстна и процъфтя, посочва Шумпетер, финансирайки нови комбинации във 
всички страни, дори когато правеше това по различен начин във всяка от тях, като тук въз-
никването на германското joint stock banking е особено характерно. Важен детайл е, че кре-
дита трябва да е пари или техни заместители (free purchasing power) като лесен начин на 
придобиване на всички останали необходими средства за осъществяването на новите ком-
бинации като труд, суровини, средства за производство и т.н. Именно чрез парите всички те 
могат да бъдат осигурени. 
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8.1.3. Особената роля на собствеността при функционирането  
на капиталистическата икономика в режим на "развитие" 

И все пак при функционирането на икономиката в режим на развитие собствеността е 
важна, посочва Шумпетер, макар и по особено начин.  

Първо, собствеността е гарант за възможността за вземане на решения при въвеждането 
на "новите комбинации". Както споменахме по-горе, Шумпетер подчертава важността на 
разграничението между управляваш и управляван труд. Той посочва, че разликата в ранга, в 
йерархията, сама по себе си не е същностна икономическа характеристика, макар да означа-
ва много от социологическа гледна точка. Онова което е икономически важно обаче, е 
"свързаният с тази разлика елемент на това кой взема решения относно посоката, мето-
да и качеството на производството". Тъкмо тук лежи източника на динамизиране, на "съ-
зидателното разрушаване" на икономичесия порядък – когато се вземат решения за промяна 
и въвеждат нова посока, нови методи и форми на производството.  

Какво мотивира предприемача за да вземе своите икономически решения и свързаните с тях 
"воля и действие"? – Това е предприемаческата печалба. В този смисъл второ, собствеността е 
важна за предприемача като гарант за получаване на бъдещата предприемаческа печалба.  

Посочихме, че отделянето на функцията на управлението от притежаването на собстве-
ност (или по-общо на "капитал") определя предприемаческата функция единствено като 
"различно използуване" или управляване по различен начин на наличните ресурси. А това е 
тяхното изтегляне от обичайната употреба и съчетаването им в "нови комбинации", оси-
гуряващи по-ефективното им използуване и носещи предприемаческа печалба. Така се пос-
тавя по нов начин проблема за достъпа до ресурсите. Тъкмо затова тук Шумпетер е съвсем 
катогеричен: "владеенето на средствата за производство е необходимо за осъществява-
нето на новите комбинации!"  

При пазарната икономика с частна собственост в случаите, в които предприемачът раз-
полага с необходимите средства за производство или може да си ги достави в замяна на 
друга притежавана от него собственост, този проблем не стои. Но във всички останали слу-
чаи притежателят на богатство трябва да разчита на кредити за осъществяване на иноваци-
ите, тъй като за разлика от вече установения бизнес, зад него няма предишно произодство 
от което да се финансира. За да осъществи иновациите, предприемачът се нуждае от време-
нен трансфер на покупателна способност – само че за разлика от производителя при ста-
ционарното състояние, тази покупателна стойност няма откъде да дойде. При производите-
ля при стационарно кръгово движение паричните средства идват "автоматично" или срещу 
продадената стока, или от кредит, който обаче е отпуснат срещу произведена, но все още не 
реализирана стока. Така че там парите действително са стоков еквилент.  

От къде идват обаче кредитите за реализиране на иновациите? В един критичен анализ 
на съществуващите възгледи върху природата на парите и средствата за разплащане от 
Адам Смит до началото на нашия век Шумпетер прави откритието си, че ако икономичес-
кото развитие е факт, то за да бъде решен проблемът с достъпа на всеки потенциален предп-
риемач (т.е. и тези, които предварително не притежават собственост!) до наличните ресурси 
трябва да приемем, че "... парите и другите средства за разплащане не са просто отражение 
на стоковите процеси, не са прост елемент на размяната". Според него "...онова, което е 
същностен елемент на феномена кредит не може да бъде открито при кредитирането за те-
кущите производствени нужди при стационарното кръгово движение на икономиката!". 
Защото същността на предприемаческия акт е в създаването на ново търсене на пари, без 
зад това да стои едновремeното създаване на нови стоки. Тъкмо в това е "тайната" на пред-
приемаческия кредит – тъй като срещу даваната на заем покупателна способност не стои 
някакъв стоков еквивалент, тук всъщност не става трансфер на една вече съществуваща 
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покупателна способност, а "създаване на нова такава с цел тя да бъде прехвърлена на пред-
приемача.... Тъкмо чрез това създаване на покупателна способност се осъществява развити-
ето при икономическа система с частна собственост и разделение на труда!" (с. 106) Достъ-
па до кредит, който капиталистическата икономика осигурява на предприемачите, означава 
за тях "достъп до социалния поток на стоки преди "нормално" да имат право на това (т.е. на 
основата на предварително произведен продукт). Това е същевремнно и "... заповед на ико-
номическата система да се приспособи към целите на предприемача". (пак там)  

Така в моделът на Шумпетер срещу фигурата на предприемача като единствения дейст-
вителен купувач на покупателна сила при развиваща се пазарна икономика на страната на 
предлагането се появява фигурата на банкера. Банкерът се оказва не толкова посредник на 
стоката "покупателна способност", колкото производител на тази стока! Доколкото 
обаче всички резервни фондове и спестявания обичайно се стичат към него и цялото търсе-
не на покупателна способност се концентрира пак в него, той или замества частните капи-
талисти или става техен агент, като се превръща в капиталист par exelance, заставайки меж-
ду онези, които искат да осъществят иновациите и притежателите на средствата за произ-
водство. В тази си роля, продължава Шумпетер, "...банкерът е изцяло явление на развитие-
то... Той прави възможно осъщестяваването на новите комбинации, възлагайки на хора, от 
името на обществото, да ги осъществят." (с. 74) Според Шумпетер това е единствения на-
чин да се направлява социално приемливо икономическото развитие в пазарната икономи-
ка, "когато липсва централна власт която да направлява социалния процес!" (Schumpeter 
1934:73). Именно "... в борба за цената на кредитите на паричния пазар между тези две пар-
тии (предприемачите и банкерите) се решава съдбата на новите комбинации. В тази ценова 
борба (за размера на лихвата) за първи път бъдещата система от стойности се появява във 
практическа, осезаема форма и в отношение към дадените условия на икономическата сис-
тема." (Schumpeter 1934:125)  

Предприемачът е в състояние да плаща цената на предоставения му кредит, само защото 
в случай на успех на новата комбинация собствеността върху инвестирания от него кре-
дит и резултатите от проявените от него "воля и действие" му гарантира предприемаче-
ската печалба. Чрез лихвите по кредитите всъщност част от предприемаческата печалба се 
преразпределя сред останалите икономически агенти, на първо място банкерите като произ-
водители на покупателната способност и косвено сред притежателите на капитали (ресурси), на 
които те се явяват посредници. В случай на успех, собствеността на предприемача върху 
плодовете от неговия труд не само гарантира бъдещия стоков еквивалент чрез който ще се 
изплаща кредита, но и печалбата на банкера като производител на средства за разплащане!  

Тъкмо ерозирането на статута на частната собственост с експанзията на корпоративният 
тип икономика, когато въвеждането на иновации все повече се поема от мениджъри и други 
служители на заплата, води Шумпетер до мрачни прогнози относно развитието на капита-
листическата икономика. В последната си книга "Социализъм, капитализъм, демокра-
ция" той посочва, че "с увяхването на предприемаческата функция и отслабването на таки-
ва буржоазни институции като частната собственост и договора, буржоазията също запа-
да. Основната причина за това е рутинизирането на иновациите в големите организации, 
които правят излишна предприемаческата функция... Истинските носители на социализма 
не са интелектуалците и агитаторите, които го проповядват, а хора като Вандербилт, Карне-
ги и Рокфелер." (p. 134) На друго място той посочва че "...едно напълно бюрократизирано 
гигантски индустриално предприятие не само елиминира – "експроприирайки ги" – своите 
собственици, фирмите от малък и среден мащаб, на в крайна сметка елиминира и предпри-
емача и експроприира буржоазията като класа, призвана да загуби в този процес не само 
своите доходи, но и нещо много по-сериозно – основанията на своето съществуване." 
(глава 12) 
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8.1.4. Ефектите от премахването на собствеността върху средствата  
за производство за икономическото развитие при социализма 

В "Теория на икономическото развитие" Шумпетер посочва два случая на непазарната 
икономика: 1) изолирано княжество, в което всички средства принадлежат на сеньора и 2) изо-
лираното комунистическо общество, в което централния орган разполага с всички стоки и 
трудови ресурси и определя всички стокови стойности. Общото и в двата случая е, твърди 
Шумпетер, че някои индивиди имат абсолютния контрол върху средствата на производс-
тво. Те не очакват сътрудничество в производството, нито предлагат възможности за пе-
чалба на другите икономически единици. Тъкмо поради това проблемът за достъпа до не-
обходимите за осъществяване на новите комбинации ресурси "не съществува в не-
разменната икономика... защото управляващият орган, например социалистическото ико-
номическо министерство, е в позиция да направлява производствените ресурси на общест-
вото към нови начини на използуването им – така както то ги насочва и към вече наличните, 
обичайни начини." (с. 68) От това следва принципното допускане, че "лидерите" или "цент-
ралния орган" при комунистическата икономика също могат да изпълняват функцията на 
предприемачи, при това директно, без посредничеството на банкерите. В случая, когато 
формално банковата система е запазена, но се контролира от лидерите, те съвместяват в себе си 
и двете функции – и на двигател за въвеждането на новите комбинации (предприемачи), и като 
създаващи с разпореждане "ад хок покупателна сила" за финансирането им (банкери ). 

Какви са ефектите от функциите на комунистическия лидер (централния орган) като 
предприемач за функционирането на не-пазарната икономика? 
Първо, "развитието" като специфична форма на функциониране на икономиката съвсем 

не е свързано единствено и само с пазарната икономика. Развитие, в смисъл на насочването 
на икономическия процес по нови канали, на въвеждането на продуктови, технологични, 
организационни, пазарни и т.н. иновации е напълно възможно и при не-пазарната икономи-
ка от комунистически тип и практиката на изминалите десетилетия го показва достатъчно 
убедително. Лидерите, казва Шумпетер, могат "...просто да изтеглят част от средствата за 
производство и трудови ресурси от тяхната предишна употреба и да реализират с тях нови-
те комбинации". (Schumpeter 1934:141)  

Нещо повече, според Шумпетер в развиващата се непазарна икономика "... предприема-
ческата активност на комунистическия лидер може да се разгледа като средство за про-
изводство! Тя се явява трети производствен фактор наред с труда и природните ресурси 
(земята). От това следва, че част от стойността на новия продукт трябва да се припише на 
нея. Размерът на тази част, както и частта приписвана на труда и земята, се определя от 
конкуренцията. Но тъй като при непазарната икономика конкуренция няма и значението на 
печалбата тук е много по-малко в сравнение с пазарната икономика, стойността на предпри-
емаческата дейност на лидера не се изявява много ясно. Шумпетер изказва хипотезата, че 
размерът на прибавена стойност, приписвана на предприемаческите усилия на лидера, се 
определя след като от стойността на новия продукт се извади стойността на загубите от не 
използуването на производствените средства по стария начин. 
Второ, директното разпореждане на лидерите (централния орган) с необходимите ре-

сурси създава принципно различна ситуация по отношение на рисковете и скоростта на въ-
веждане на иновациите. При пазарната икономика предприемачът първо трябва да убеди 
банкера, да получи неговото доверие и оттам необходимия кредит за осъществяване на на-
чинанието си. Там конюнктурата на кредитния пазар силно влияе върху темповете и маща-
ба на предприемаческата активност. Всичко това изчезва при непазарната икономика. Ако 
реши, лидерът винаги може да изтегли необходимите ресурси (колкото мащаба на иконо-
миката е по-голям, толкова по-големи са възможностите на лидерите, както показва приме-
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ра с бившия СССР) дори с риск да задържи или дори влоши жизненото равнище на остана-
лите социални групи. 
Трето, при наличието на пряк контрол върху производствените фактори на комунисти-

ческите лидери, въвели новата комбинация в икономиката се пада по право цялата предпри-
емаческа печалба. При не-пазарната икономика изобщо не се налага лидерите да делят 
предприемаческата печалба с банкерите и останалите собственици на капитал (ресурси). 
Така при стартирането на развитието и успешното масирано въвеждане на нови комбинации 
в икономиката управляващия елит получава един допълнителен, нов източник на ресурси за 
целите на своята стопанска политика. Той им се полага по право и дали те ще го споделят 
с останалите икономически агенти зависи само от тяхната воля.  

Това положение може да се каже и по-друг начин: "в непазарната икономика печалбата 
няма значение като дистрибутивна категория. При феодалното общество сеньора разпо-
лага с цялата печалба, при комунистическото – печалбата принадлежи изцяло на общността, 
поне на теория." (с. 144) Това не значи обаче че печалбата от иновациите се превръща в 
заплати, дори ако се разпределя изцяло. Напротив – ако работещите извън отраслите в кои-
то са въведени новите комбинации получават допълнително заплащане, това може да стане 
"единствено ако те експлоатират своите лидери!" (с. 148)  
Четвърто, съществува принципна разлика в начина на "усвояване" на веднъж въведени-

те иновации от икономиката. При пазарната икономика с частна собственост печалбата сти-
га до предприемача само след като си пробие път през конкуренцията. Това означава че тя 
не само се преразпределя конкурентно сред банкерите и притежателите на ресурси, но и че 
самото нейно съществуване е стимул за следващите вълни предприемачи, които привлечени 
от успеха и монополната печалба на Първия иноватор, също въвеждат новата комбинация и 
в зависимост от бързината с която това става "открадват" по-голяма или по-малка част от 
печалбата докато накрая я стопят напълно (новата комбинация "остарява"). В пазарната 
икономика в крайна сметка това неотменимо е свързано и с относителното намаляване на 
цените спрямо заплатите в следствие по-голямата ефективност на новите комбинации. 

Прекия контрол на лидерите върху ресурсите при не-пазарната икономика премахва 
конкуренцията и свързаните с нея икономически агенти – банкери и други автономни пред-
приемачи. Това от една страна премахва бариерите пред бързото въвеждане на иновациите, 
но от друга страна премахва и натиска върху отраслите които работя по старите комбина-
ции. Според Шумпетер тук новите и старите комбинации могат да съществуват паралелно, 
и печалбата да се преразпределя между тях. Пълното преустройство на отрасъла върху но-
вите по-ефективни комбинации е въпрос на властово, на административно решение, а не 
на конкурентен натиск. Новото равновесие се установява не под натиска на конкурентните 
фирми, а чрез упражняване на власт. Вече не децентрализирания външен натиск на предп-
риемаческата печалба, а волята на лидера е силата, която трябва да прокара път на по-
ефективните икономически реформи. 
Петото, и може би най-важно различие между пазарната и непазарната икономика е 

стесняването на социалната база на предприемачеството. Ключово условие за въвежда-
нето на новите комбинации е контролът върху необходимите ресурси. Кредитът в пазарната 
икономика с частна собственост и свързаната с него преразпределителна функция на 
предприемаческата печалба имат за цел тъкмо осигуряване на всеки потенциален предпри-
емач на такъв [временен] контрол върху необходимите му ресурси. На съответната пазарно 
установена цена на кредита. В непазарната икономика прекия и абсолютен контрол от 
страна на господаря или централния орган (комунистическите лидери) върху ресурсите 
лишава останалите икономически агенти от възможността за автономна предприема-
ческа активност. Те просто нямат "обективна" възможност да се окажат в икономическата 
позиция, която да им позволи да станат предприемачи. В дългосрочен план това води до 
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съществени негативни ефекти върху темповете на иновациите и оттам темповете на иконо-
мическото развитие. 

 Само на пръв поглед тук има едно решение, подсказано от практиката на самата пазарна 
икономика, където често определени групи "зависими служители" – термин, с който Шум-
петер обозначава технически директори, мениджърите, членовете на борда и т.н. в големите 
компании и корпорации – също могат да се разглеждат като предприемачи и реално да из-
пълняват предприемаческа функция, получавайки за това не печалба, а съответно увеличе-
ние на заплата. Както посочихме в предишния раздел обаче, самият Шумпетер свързва това 
явление тъкмо със "залеза на предприемачеството" в късния капитализъм, с неговото "бю-
рократизиране" и оттук с ерозирането на самата основа на капиталистическото общество. 

8.2. Мансър Олсън за социалистическата икономика,  
собствеността и ефектите от одържавяването 

Опитвайки се да разбере проблемите на икономическия преход в страните от Източна 
Европа и бившия Съветски съюз, известния американски икономист Манкър Олсон пред-
ложи в средата на 90-те години на миналия век т.нар. "бандитски модел" за обяснение на 
еволюцията на съветския тип икономики и пост-социалистическия преход (Olson, M. 1995). 
Тексът, който следва по-долу, представлява детайлен критичен анализ на този обобщаващ 
текст на Олсън, като особено внимание е обърнато на неговите виждания за ефектите от 
премахването на институцията на частната собственост в бившите комунистически общест-
ва и последиците, което това премахване има върху икономическата ситуация в тези страни 
в ранните години на прехода. 

8.2.1. Парадоксът на икономическата теория – двойният провал  
на предвижданията за икономическото развитие в победените страни  

след 1945 г. и в страните от Източна Европа след 1989 г. 

Олсън започва своят анализ с припомняне на факта, че "след края на Втората световна 
война в страните победителки има общо очакване, че Западна Германия, Япония и Италия 
ще останат в бедност дълго време. Съединените щати са били загрижени, че вероятно ще се 
наложи да изхранват населението в тези страни за един достатъчно продължителен период. 
Оказва се обаче, че и трите победени страни скоро сред края на войната влизат в забележи-
телен период на икономически растеж, продължил четвърт век. Този растеж се случва про-
тивно на очакванията на икономистите и разрез с хипотезите на доминиращата теория, и 
затова с основание икономическото развитие в тези страни, особено в Германия и Япония, е 
наречено "икономическо чудо".  

В противоположност на събитията след 1945 година, след колапса на комунизма през 
1989 г. хората в източно-европейските страни, преживяли икономическите абсурди на съ-
ветския тип икономика, също както и западните наблюдатели, очакваха бързо подобряване 
на икономичесата ситуация. Оказа се обаче, противно на очакванията, че тези страни пре-
живяха периоди, в които икономическите показатели бяха дори по-лоши от тези преди 1989 г. – 
всяка от тези страни намали своят брутен обществен продукт, а в някои от тях икономиките 
просто изпаднаха в колапс. Независимо че официалните статистики може да преувеличават 
мащабите на този колапс, факт е, че икономическото развитие почти във всяка от тези стра-
ни след 1989 г. бе драматично под очакванията. И това се случва въпреки факта, че всъщ-
ност победителите след Втората световна война са се страхували от възможно възраждане 
на победените страни като агресивни диктатури и съвсем не са искали бързо да станат от-
ново силни икономики, докато след колапса на комунизма всички се втурват да помагат. 
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Победителите в Студената война "…от самото начало искаха да помогнат в предишните 
комунистически страни да развият успешни пазарни икономики". 

Друга подобна изненада на икономическите анализатори е появата на неочаквано високо 
ниво на корупция и мафиотизиран тип престъпност в повечето страни от Източна Европа. 
Според Олсън "...драматичния и неочакван контраст между икономическите резултати в 
предишните фашистки и бившите комунистически общества и учудващо високото ниво на 
официална корупция и мафиотски тип престъпления в последните все още не са обяснени. 
Според мен причината е, че нямаме необходимата теория... Имаме нужда от теория, коя-
то да се фокусира върху принудителната власт (coercive power) и приходите от нея, 
върху подбудите да се придобие такава принуждаваща власт и подбудите на тези, ко-
ито вече я притежават. Една такава теория трябва да включа пазара и съпътствущите 
го свободни размени, но те не са мястото, с което трябва да се започне. (с. 437) 

а) Ролята на насилствената власт в икономиката: теорията за стационарния бандит. 
Ако се съсредоточаваме върху принудителната власт, изходната точка на анализа трябва 

да бъде метафората на бандита ("криминалеца", както казват македонците). Ограничението 
на модела е следното 

"...Грабителството не може да се разбере напълно, ако се разглежда единствено като во-
лево или като морално действие, и това помага да се съсредоточим само върху егоистично-
то използване на принудителната власт в свой интерес. Доколкото във всяко достатъчно 
жизнено общество бандидското действие е по-скоро изключение отколкото правило, тази 
метафора трябва да ни напомни в каква степен ние сме се абстрахирали от сложността на 
човешката природа."  

Нека да разгледаме, казва Олсън стимулите пред отделните бандити в едно многолюдно 
общество. При равни други обстоятелства, бандитите трябва да се чувстват по-добре в бога-
то, отколкото в бедно общество – има повече за крадене! Кражбата прави обществата по-
малко проспериращи, отколкото иначе биха били – времето, изразходване за крадене не 
произвежда нищо, то намалява наградата за производствената работа и направените инвес-
тиции, отклонявайки ресурси от производството към пазачи, катинари, полиция, съдилища 
и т.н. Следователно престъпленията на всеки бандит намаляват богатството на обществото, 
както и количеството на онова, което може да се открадне.  

Могат ли отделните бандити да сдържат своята дейност поради факта че престъп-
ленията намаляват това, което е налице за крадене? Всеки знае, че те не го правят. Ти-
пичния индивидуален бандит в едно общество от един милион души само теоретично може 
да усети намаляването с една милионна част на общественото богатство, причинено от това, 
че той се занимава с кражба вместо с производителна дейност. Но само той понася после-
диците от всяка една пропусната от него възможност за кражба. [Т.е. асиметрията в подбу-
дите е повече от очевидна!]. Така че това, което спира бандитите да крадат съвсем не e усе-
щането им, че те намаляват общото обществено богатство, а ефективното им наказване и 
усилията на гражданите и фирмите да се защитят. (с.439) 

Две нещо обаче имат значение и водят до съществени разлики в социалните последици 
от дейноста на бандитите: 1) колко малък (или тънък) е залогът, който индивидите прите-
жаващи принуждаващи (коерцивни) възможности са направили в дадено общество и 2) кол-
ко всеобхватен е техния интерес. 

Според Олсън ако разгледаме първата разлика, трябва да преминем от отделния бандит 
към главата на мафиотска фамилия или друга бандитска група, която е в състояние да мо-
нополизира престъпленията в даден район. Да допуснем, че тази банда може да краде кол-
кото си иска в района, а също и да не допуска в тази дейност никой друг. Очевидно е че ма-
фиотското семейство има подбуди да държи осталите крадци далеч от своя район. Би ли 
спечелило то ако краде от този район всичко, което си поиска? – Определено не. Ако бизне-
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сите в контролирания от мафията район станат непечеливши и в хората започнат да напус-
кат района, то тогава този район няма да произевжда достатъчно доход и ще остава все по-
малко за крадене. Всъщност, една мафиотска фамилия, която има истински и постоянен 
монопол върху престъпността в даден район няма да върши каквито и да е престъпле-
ния – монополизирала тази дейност, тя ще печели като подкрепя безопасния живот и уве-
личаването на доходността от бизнеса в нейния район. Така че една осигурена мафиотска 
фамилия ще максимизира своя доход продавайки "защита" – както срещу престъпления-
та, които тя самата би извършила, така и срещу извършваните от други престъпления (ако 
не може да държи останалите бандитите извън района). При равни други условия, колкото 
дадения район предлага по-добри условия за живеене и бизнес, толкова повече приходи ще 
има от налагания рекет за "защита". Ако една фамилия е в състояние да монополизира прес-
тъпленията, то с изключение на "рекета за защита" други престъления няма да има или ще 
са съвсем малко. Изобилната литература върху монополизираната престъпност потвържда-
ва, че това явление действително води до "защитен рекет" вместо обикновени кражби и че 
взривовете на насилия и престъпления в един район са по правило знак че контролиращата 
банда е загубила своя монопол.  

Втората разлика е свързана с факта, че за разлика от отделния бандит, който има мик-
роскопичен дял от приносите или загубите на обществото и може да игнорира причинява-
ните от него вреди, една мафиотска фамилия монополизирала престъпността в дадена общ-
ност поради самото си монополно положение има много по-всеобхватен интерес от расте-
жа на доходите на тази общност. Така че при упражняването на своята принудителна власт 
мафиотската група отчита интересите на общността, над която господства. В едни такива 
условия мафията може да максимизира приходите от своя данък "защита" и да поеме значи-
телен дял от всички социални загуби от кражби и обири в съответния район.  

Какво се случва, ако мафиотско семейство установи пълен контрол върху даден регион и 
дори страна? Изглежда естествено тя да има още по-всеобхватен интерес от просперитета 
на съответното общество и трябва да държи в още по-голяма степен сметка за причинявани-
те от нея вреди. Това всъщност и се случва, както Олсън посочва в предишни свои публи-
кации (Olson 1991, 1993). Когато една рационална, преследваща собствените си интереси 
група успее да монополизира всички средства за принуда в дългосрочен план, тя служи на 
своите интереси като регулира своите кражбите под формата на данък и обслужва пуб-
личните интереси. Повечето от автократичните правителства в историята всъщност въз-
никват от такова завладяване и покоряване, и до голяма степен тяхното поведение може да 
се обясни чрез моделирането им като рационални, оптимизиращи стационарни бандити.  

[Обясняващите тези процеси понятия за тесен (ограничен) и всеобхатен интерес са изв-
лечени от неговата книга Rise and Decline of Nations, New Haven, Yale Univ. Press 1982. Дру-
ги свързани произведения: Olson, M. Autocracy, Democracy, and Prosperity, in: Stratey and 
Choice, editedby R. Zeckl, Cambridge, MIT Press, 1991, pp. 131-57; Olson, M. Dictatorship, 
Democracy and Development, American Political Science Review, September 1993, 567-76; 
Murrell, P. and Olson, M. The Devolution of Centrally PLaneed Economies, Journal of 
Comparative Economics, 1991, pp. 239-65) 

б) Логиката на ограничените и всеобщите интереси и ролята на собствеността. 
Ако нашият индивидуален бандит в общество от 1 милион души има нищожна заинтере-

сованост от неговия просперитет и изобщо не я взема предвид, а интересът му е просто е да 
прибере всички пари които може да заграби чрез кражби, то мафиотското семейство което 
монополизира кражбите в даден район, напротив, съвсем рационално НЕ взема всичко от 
чекмежетата. Защото неговият всеобхватен интерес е по-малък от 100% рекетьорски да-
нък – един стационарен бандитски лидер със сигурна авторитарна власт няма да увеличи 
налагания от него рекетьорския данък отвъд определена точка, в която изкривяването, 
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причинено от данъка-кражба намалява доходите на обществото толкова, че за групите са 
по-големи от прихода от едни по-висок процент. Ако рекетьорския му данък с максимален 
за него доход е 50%, то последния долар събран чрез данъка ще намали общия национален 
доход с две долара и автократът-бандит ще инкасира половината от загубите, т.е. стига 
се до точка, в която по-нататъшното увеличаване на данъка не увеличава прихода. С дру-
ги думи, бандита практически открива, че не може да увеличи приходите чрез увеличаване 
на вземания от него дял S от националния доход отвъд определена точка в която същия този 
национален доход намалява с 1/S. Това означава, че всеобхватния интерес на стационар-
ния бандит го води, като че ли с невидима ръка, да ограничава размера на кражбите си.  

Същият този общ интерес го кара да върши и обществени блага (public goods). Той 
печели от оказването на такива услуги в степента, в която националния доход нараства с 1/S 
пъти толкова, колкото пределната (marginal) цена на общественото благо. При оптимален 
данък от 50% той би спечелили ако вложи 1 долар за обществени блага ако този долар до-
бави два или повече долара приход в контролираната от него област. В този смисъл стацио-
нарния бандит използва част от своята власт конструктивно (McGuire and Olson 1990, 1996) 

Нека сега да разгледаме демокрация, в която управлява единно мнозинство и непреду-
бедено да допуснем, че мнозинството е егоистично също както автократичния бандид и ня-
ма задръжки да преразпределя дохода на малцинството в своя полза. Тъй като членовете на 
мнозинството имат същия контрол върху данъка и трансфериращата доход система както и 
стационарния бандит, но заедно с това получават доход и от пазара, те необходимо биха 
имали още по-всеобщ интерес от автократа. То това следва, че те ще третират малцинството 
по-добре, отколкото автократичния бандит своите подчинени. Както доказахме формално 
(McGuire and Olson 1996), едно мнозинство което печели достатъчно голяма част от дохода 
на дадено общество по един парадоксален начин водено от собствения си интерес ще се 
въздържа от пълно преразпределяне на дохода на малцинството в своя полза и дори ще оси-
гурява обществени блага по един Парето-ефикасен начин. 

Така в комбинация с някои присъщи причини за това да има по-високи права на собст-
веност и гаранции за спазване на договорите в дългосрочен план при трайните демокрации, 
се получава една силна подкрепа за традиционния случай на демокрацията.  

Тъй като кражбата не създава никакъв доход, едно общество с по-малко престъпност ще 
е по-ефикасно от това с по-голяма престъпност. Видяхме, че стабилен автократ който нама-
лява нивото на престъпността в управлявания от него район увеличава дохода си, а в още 
по-голяма степен това прави едно демократично мнозинство поради по-всеобхватния си 
интерес. Това води Олсън до интерес извод от разходите за полиция, затвори и съдилища и 
обществения ефект от това: 

На пръв поглед логически е възможно разходите за тези дейности да превишават соци-
алните спестявания от намаляване на престъпността. Въпреки това през цялата история 
крале и други автократи са установявали с изненада, че след приспадане на разходите по 
поддържане на реда, те са оставали с огромни приходи. Дори и днес в САЩ и други развити 
демокрации, при относително високо ниво на престъпност, тези общества са в състояние 
отделяйки нищожен процент от националния доход за поддържане на реда и закона, да оси-
гуряват на своите граждани едни относително високи нива на производство и реални при-
ходи. Така че разходите на правителствата за да контролират престъпността са много 
малки спряо ползите, които се получават от това.  

Основната причина за това е в подбудите на частните икономически субекти да не 
допускат престъпност и да подкрепят законосъобразното поведение когато общест-
вото има добра икономичека политика и институции. Егоистичния интерес на индиви-
дите и фирмите в пазарната икономика с добри икономичеки политики и ясно очертани 
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права на собственост е основна сила за предотвратяване на престъпността, за законосъоб-
разно поведение и спазване на закона:  

- интереси на собствениците ги карат да се предпазват срещу кражба... да инсталират 
ключалки, катинари, да крият ценности, да наемат пазачи и да са бдителни... 

- в интереса на индивидите и фирмите в частния сектор е също да помагат на полиция-
та, съдилищата и най-общо на правителството при залавяне и наказване на крадците. 
Когато те са жертва на обир, те нормално съобщават на полицията и предоставят ця-
лата им налична ниформация по случая така че престъпниците да бъдат заловени; 
понякога те даже осигуряват награди за информация, която да доведе до това и т.н. 

Обратно на гражданите, интересите на крадците им диктуват престъпленията да остават 
скрити и закона да се подкопава...  

Според Олсън фактът, че при добри иономически институции и политики, егоистичният 
частен интерес ограничава престъпността и корупцията, има много по-голямо значение, 
отколкото изглежда на пръв поглед. Това което се каза за кражбата, важи и при измамите – 
тук също бдителността на индивидите и фирмите, които не искат да бъдат лъгани и ключо-
ва, а не само дейността на съдилища и полиция; Същото е при налагането на спазването на 
договорите – при длъжниците може да имат интерес да не връщат кредита, но тези които го 
дават имат противоположни интереси: те ще се опитат да подбудят длъжниците да върнат 
кредита като заплашат неговата репутация и ограничат достъпа му до кредит в бъдеще, и 
ако е необходимо – да го дадът под съд. Самите кредитори, решавайки на кого да дадат кре-
дит, поощряват длъжниците с по-нисък риск, т.е. със законосъобразно поведение. Това на 
свой ред прави връщането на заемите по-обща практика и поражда обичайно подчиняване 
на частните закони които израствато от общо съгласуваните договори.  

Следователно в една успешна пазарна икономика самите икономически неравенства 
подкрепят спазването на закона – бивайки проблем в други отношения, тези неравенства 
помагат да се запазва реда. Защото когато става дума за кражба и спазване на договорите, 
по-богатите по правило са на страната на закона и обикновените крадци не са толкова бога-
ти и политически влиятелни както техните жертви. Затова нетната сила на частния сек-
тор е на страната на закона и това е от фундаментална важност! Тъкмо това е основна-
та разлика от обществата, където икономическите политики и институции са лоши. 

в) Опасността от организираното преследване на частните права и интереси на малки 
икономически групи. 

Стигаме до най-същественият пункт в анализа на М. Олсън – опасностите, които кри-
ят за една добре функционираща пазарна икономика колективните действия в полза 
на ограничени части интереси в отделни индустрии и професии (профсъюзи, индуст-
риални лобита и т.н.)! Техните дългосрочни последици за обществото са сходни с дей-
ността на странстващите бандити! 

Организирани в лоби или картел, група фирми или работници представлява нищожна 
част от електората и осигуряват също толкова малка част от националния доход. Те обаче 
могат да си извоюват от правителството привилегии (да придобият монополни цени, данъч-
ни облекчения, добавки към заплатите и т.н.), които са несъразмерни на техния принос в 
общатата икономика. Това е възможно поради "рационалното невежество" на основната 
маса от електората, който не е необходимо да познава детайлите на всяка професия и сектор.  

Имат ли такива организации за колективно действие подбуди да се въздържат от вредни 
за общия интерес преразпределителни практики? – По-скоро не! Ако техния принос в ико-
номиката е 1%, и техния натиск върху правителството за получаване на несързмерен доход 
може да спре само ако общите обществени загуби достигнат 100%, което би изяло техния 
полагащ се доход от 1%. В целия интервал до 100% загуби за обществото понасяните от 
цялата икономика вреди на практика не се отразяват на благосъстоянието на тази лобистка 
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група, напротив – увеличават го. Ето защо типичния интерес на такива групи за специални 
интереси е по-скоро тесен, отколкото широк и близък до обществения и вредите, които 
нанасят на обществото често са дори по-големи от врдатата, насасяна от станционарния 
бандит-автократ с монополно положение, а понякога по-лоши от вредата, нанасяна от 
банди с техния рекет "защита"! 

Такива колективни действия са относително трудни за организиране и това изисква вре-
ме, тъй като особено в началото на тях противостоят нагласите на "свободния конник", т.е. 
индивидуализма. Мотиви за такава организация се появяват, когато тя облагодетелства ма-
лък брой актьори (например няколко големи фирми в дадена индустрия) или пък са налице 
"селективни подбуди" (награди или наказания, които за разлика от общите блага, които ор-
ганизацията осигурява на своите членове, могат да се прилагат към отделни индивиди спо-
ред приноса им към разходите за колективното действие). (Това е извлечено от книгите на 
Олсон от 1965 и 1982). Но дори и съвсем малко такива подбуди да са налице, дори потен-
циални, те правят възможно възникване на организации за колективно действия, макар 
това обикновено да изисква много време. Его защо само в общества преживяли дълъг пери-
од на стабилност можем да открием гъсти и сложни мрежи от организации, необходими за 
осъществяването на колективни действия. 

Олсън привежда редица факти от развитието на западните икономики през миналия век, 
които покрепят неговите аргументи: 

"Обществото, което е преживяло най-дълъг период на стабилност и имунитет от нахлу-
вания и институционална разруха е Великобритания. И както теорията предвижда, именно 
това е страната, страдаща от т.нар. "Британска болест" – т.е. най-лошите икономически по-
казатели сред големите демокрации. Същото така икономическите чудеса в Япония и Гер-
мания след 1945 г. са в съответствие с тези аргументи. Те могат да обяснят и общия модел 
на регионално развитие във САЩ след ІІ св. война, и т.н." (с. 444) 

8.2.2. Теорията за автокрацията и стационарният бандит,  
приложена към съветския тип общества 

Криминалната метафора на стационарния бандит е полезна за разбирането на онова, ко-
ето е позволило на Сталин да превърне контролираната от него страна в свръхсила, но също 
и последвалата корупция, упадък и колапс. Според по-ранния вариант на теорията за авток-
рацията, има две възможни причини, довели до превръщането на Съветската империя във 
военно и икомическо предизвикателство на САЩ и техните съюзници: 

1. Тя е управлявана от всеобщия интерес на своя диктатор, където колкото по-продук-
тивен е СССР, толкова повече ресурси той би имал на разположение за реализирането на 
своите цели; 

2. Като автократ, Сталин е извличал най-големия възможен доход от обществото, чрез 
усилване на своята политическа власт, военна мощ и международно влияние. 

Колкото и да са важни тези две причини обаче, те не могат да обяснят защо автокрации-
те от съветски тип са организирани точно по този начин. Преди Сталин да консолидира 
властта си в съветската политическа система в края на 1920-те години, никой автократ (до-
ри Ленин) не е организирал управляваната от него страна по начина, по който го е направил 
Сталин! Кое го е накарало да наложи почти универсална държавна собственост и да опре-
деля административно огромна част от цените и заплатите?  

"Конвенционалното допускане – че Сталин е избрал икономика с централно планиране 
поради марксистко-лениновата идеология – е неадекватно. Да се каже че действията на дик-
татора се обясняват с идеологията само добавя дума, а не обяснение, освен ако идеологията 
може по един пестелив начин да обясни широкият и съгласуван спектър от избори, напра-
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вени през определен период. Няма идеология, която да може до обясни повечето от реше-
нията, взети от Сталин." (с. 445) 

След като придобива неоспорима власт Сталин прилага политики, на които преди това 
се е противопоставял: тоталното държавно присвояване на икономиката чрез брутална ко-
лективизация на селското стопанство. Сталин не е бил последователен привърженик на 
каквато и да е идеологическа позиция. Трудовете на Маркс не предполагат икономическата 
организация, наложена от Сталин; Маркс се е фокусирал върху капитализма и не казва поч-
ти нищо за организацията на комунистическите и социалистически общества. Разбира се, 
поради сталинските практики и пропаганда, с течение на времето марксистко-ленинската 
идеология започва да се идентифицира с типа икономическа и политическа система, която 
той налага. Само че по-късните рационализации не могат да обяснят решенията, вземани 
от Сталин когато той за първи път е консолидирал своята диктаторска власт. 

За да обясним комунистическите автокрации, трябва да разширим съществуващия мо-
дел на автокрацията, така че да обясним сталиновата система и специфичните проблеми, 
които нейния колапс остави на обществата в преход.  

Първата стъпка е да се запитаме: какво ограничава ресурсите, които един автократ може 
да извлича от своето общество? – За да отговорим на този въпрос, трябва да въведем разли-
ката между автократ, който е сигурен в своята власт в дългосрочен план и този, който 
не е сигурен в това. В предишно изследване показах, че господстващия бандитски лидер, 
ако може да си завладее и удържи дадена област, има подбуди за се превърне в доставяш 
обществени блага господар. Ако обаче той не е сигурен колко дълго ще бъде на власт, или 
всяко друго нещо което налага на един автократ краткосрочна перспектива, той обръща 
тази логика с главата надолу. Защо? 

Автократът по дефиниция има неограничена власт и следователно властта едностранно 
да вземе всеки актив който поиска. Ако един автократичен управник има къс хоризонт, той 
има подбуда – без значение колко гигантска е империята му e и колко въодушевени негови-
те привърженици, да присвои всеки актив чиято стойност е по-висока от чистата стойност 
на получавания гарантиран доход (такса "сигурност" плащана му от останалите) за съответ-
ния кратък период. С други думи както всеки властваш бандитски лидер който стабилно 
удържа дадена област с течение на времето има подбуда да стане крал, така и всеки авток-
рат с къс хоризонт има подбуда да се превърне, на практика, в скитащ бандит. 

Важно! Освен в един специалния случай, един рационален автократ в дългосрочен план 
няма да конфискува активите на своите подчинени, тъй като това ще намали инвестици-
ите и бъдещите приходи и следователно неговите собствени постъпления.  

Има обаче един начин, при който той може да направи това и (очевидно по пътя на 
проби и грешки) Сталин и неговите поддръжници са били първите, които са го открили.  

Сталин конфискува цялата обработваема земя и природните ресурси на Съветсксия съ-
юз, както и цялата търговска и индустриална собственост, която преди това по време на 
Новата икономическа политика на Ленин е била притежавана частно. С този му акт нивото 
на спестявания и на инвестиции рязко нарастват. Най-общо казано, след сталинските ино-
вации Съветския съюз и другите общества в които е била наложена сталиновата система, 
има много по-високо ниво на спестявания и инвестиици в сравнение с повечето останали 
общества. Същността на иновациите, въведени от Сталин, се състои във изземването на 
почти целия природен и материален капиталов запас на страната чрез въвеждането на 
100% данък върху дохода, т.е. експроприация, и след това в използването на тези ресурси 
за създаването на производствен микс, който е бил много по-интезивен във капиталови 
стоки и други стоки желани от Сталин, отколкото биха били произведени иначе.  

Като определя сам колко от националните ресурси да се използват за потребителски 
стоки и като запазва тяхния дял много по-нисък, отколкото в други общества, Сталин дава 
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на СССР невероятно висок темп на акумулация на капитала, като в същото време увеличава 
своите годишни данъчни приходи със сума равна на почти всички не-трудови доходи. В 
дългата история на стационарни бандитизъм няма друг автократ който да е постигнал 
това и да е увеличил в такава степен спестяванията, инвестициите и произведения наци-
нален продукт.  

Наред с това Сталин и неговите съветници откриват втори иновативен метод, чрез кой-
то успяват да увеличат обема на ресурсите, които да извлекат за своите цели. Повечето от 
ресурсите, които Сталин акумулира стават чрез имплицитен данък – т.е. чрез изземването 
на цялата печалба на държавните предприятия, а не чрез експлиципни данъци върху инди-
видите. Как работи тази система? 

Ако автократът може да наложи различни схеми на облагане на индивидите според тях-
ната продуктивност, той би могъл да събере повече приходи. В типичната модерна иконо-
мика хората с висок доход се сблъскват с по-високи данъци отколкото хората с по-нисък 
доход, но всички те са изправени пред един и същ данъчен закон или ставка. Когато служи-
теля срещне една и съща данъчна ставка, не е възможно да облагаш хората повече в тех-
ните първи работни часове отколкото през техните последни или пределни работни часо-
ве всеки ден, както и изобщо не можеш да облагаш работата след края на работното време, 
когато би имал подбуда да работиш повече. Тежък данък върху нашите първи осем работни 
часа ще ни направи по-бедни и доходния аспект на данъка ще ни накара да работим повече. 
Но ако не ни облагат за нашата работа извън работно време, то ще имаме по-вече след-
облагаем доход отколкото обичайно имаме при допълнителна работа, така че заместващия 
ефект ще ни кара да работим повече време отколкото го правим обичайно. По този начин 
ще нарастне и икономическата ефективност на националния доход. Следователно западни-
те демокраци биха били по-ефикасни и продуктивни ако можеха да облагат своите граж-
дани повече върху първите им работни часове, а да не облагат техните последни и предел-
ни работни часове.  

Това обаче не може да стане в общество, където законите за еднакви за всички. Според 
тях всеки трябва да се облага според един и същ данъчен закон. Представете си, че в САЩ 
облагат първите 25 000 долара на човек на година 100%, следващите 25 000 долара с 99% и 
т.н., и няма данък за всеки, който заработва повече от да кажем 1 млн долара. Този метод – 
обръщане на прогресията и облагайки ниските доходи с много по-висок процент от висо-
ките доходи – ще създаде ситуация в която най-малко продуктивните хора няма да имат 
достатъчно доход да преживеят.  

Една политика, която с цел да повиши продуктивността и ефикасността изземва голяма-
та част от необходимите (infra-marginal) доходи на хората, но не таксува техните остатъчни 
(marginal) доходи, изглежда не само морално отблъскваща, но и направо невъзможно ако 
трябва да прилагаме един и същ данъчен закон към всеки. 

Има обаче начин хитрия автократ да обложи необходимия (infra-marginal) доход с много 
по-висока ставка, отколкото осттъчния (marginal) доход и следователно да увеличи в неве-
роятна степен както данъчната събираемост, така и националния продукт. По някакъв начин 
Сталин и неговите помощници се натъкват на този метод, може би защото самият Ста-
лин е бил достатъчно властолюбив и безскруполен за да го приложи на практика. Става ду-
ма за определяне за заплати и надници за всяко работно място и за всяка производителна спо-
собност в обществото, с цел да се събере максимален доход от всеки индивид в икономиката. 

Най-напред Сталин и неговите икономически съветници определят много ниски надници 
и заплати, така че хората да не могат да си позволят много почивки. Второ, те установяват 
система от бонуси и специална система от награди за хората, които са Стахановци и образ-
цови работници. Трето, Сталин използва прогресивно заплащане за единица продукция – 
т.е. заплаща се повече ако работникът увеличи броя на произвежданите от него изделиия. 
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Тази комбинация от бонуси, прогресивно заплащане на бройка продукция, награди за ста-
хановците и други специални условия за особено продуктивните работници възнаграждава 
тези с голям добавен доход (висока производителност), като в същото време обаче импли-
цитно облага техния необходим доход с изключително висок данък.  

Всъщност ефекта от Сталиновата система от надници и заплати е в това, че тя импли-
цитно поставя хората с различни професии и с различни способности пред различна данъч-
на ставка. С това тя прави възможно налагането на по-високи средни данъчни ставки на по-
способните индивиди, които са в състояние да произвеждат много добавен доход, докато в 
същото време облага първите работни часове на всички изключително високо, а последните 
часове по-леко. Това изразява и прочутата фраза "От всекиго според способностите, на все-
киму според труда". 

Сталиновият режим очевидно осъзнава, че да си директор на фабрика изисква повече 
способности, отколкото неквалифициран работник и че трябва да се знае приблизително 
какви способности и образователно ниво са подходящи за всеки основен тип работа. За да 
мотивира по-способните хора към работа в която да реализират своите способности, Сталин 
определя по-високо общо заплащане – включително бонуси и други форми на добавъчни 
плащания – за позициите, които изискват повече способности от заемащите ги, и по-ниско 
общо заплащане на обикновените работни места. Позната на Запад система на прогресивно да-
нъчно облагане изобщо не би вършила работа на Сталин. Затова не е случайно дори когато Съ-
ветския съюз критикува западните демокриции за техните неравенства в доходите, обръща мал-
ко внимание и не използва прогресивното данъчно облагане. За един дълъг период от време, 
максималното ниво на подоходно данъчно облагане в Съветския съюз остава едва 13%.  

Както по-рано обяснява в една своя публикация Ronald McKinnon (1992), основният из-
точник на данъчни приходи в съветския тип общества е печалбата на индустриалните 
предприятия (и данъците върху оборота които всъщност са данъци върху печалбата на тези 
предприятия). Сталин не само присвоява за своя режим цялата печалба на държавните 
предприятия, но кара също така своите плановици да заложат изключително ниски ставки 
на необходимия доход и на цените на всички нива, което прави индустриалната печалба – и 
по този начин имплицитния данък – много високи. Делът от дохода, отделян за персонално 
потребление на населението на Съветския съюз по времето на Сталин е по-нисък от този във 
всяка не-комунистическа страна и тази ситуация напълно съотвества на това, което развиваната 
от мен теория предвижда, посочва Олсън – Сталин успява да присвои повече национален про-
дукт за своите цели отколкото всяко друго правителството в историята преди него! 

Най-ярко произхода на сталиновата система за данъчно облагане се вижда в селското 
стопанство. Колективните замеделски стопанства са замислени като "колективни" (collective) не 
като "колетивистични" (collectivist), а в смисъл на "събиращи" (collection). След като рабо-
тят продължително време в колективните стопанства, на селяните е позволено да използват 
свободното си време работейки на дадените им малките си парчета земя и да отглеждат до-
машни животни. Както предвижда теорията, прихода от тази допълнителна дейност най-
общо не се облага с данък.  

От гледна точка на Сталин, системата за събиране и изземване на храни е работила. По 
време на Първата световна война царската държава (дори когато е използвала принудител-
ни средства при събирането на храна) не е в състояние да осигури достатъчно храна за хо-
рата в градовете и да запази своя контрол върху тях: Февруарската революция започва като 
протест срещу недостига на хляб. За разлика от царска Русия по време на Втората световна 
война съветския режим има на свое разположение една добре развита система за доставки. 
Въпреки катастрофалния спад в производството на храни на глава от населението в селата, 
общият дял на доставяните на държавата месо и зърно нарастват! [Gatrell and Harrison, 
1993 : 444] Така че макар да е била най-голямата държава в света по това време, царска Ру-
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сия не успява да се представи добре по време на Кримската война през 1853 година, нито 
пък успява да се защити през 1904-5 година от тогавашното относително изостанало ост-
ровно общество на Япония. По същия начин режима на Чан кай Ши в Китай, по това време 
най-многолюдната държава, се оказва безпомощен във военно отношение. 

Сравнението между царска Русия и сталиновия Съветски съюз, посочва Олсън, наистина 
е показателно. По време на Първата световна война Германия практически сама побеждава 
империята на Царя, при това в същото време германската армия води втора мащабна война 
на Запад срещу Франция и Великобриания и използва само част от армията си срещу Русия. 
В пълна противоположност по време на Втората световна война сталиновият Съветски съюз 
води победоносна война срещу нацистка Германия, въпреки че последната хвърля огромна-
та част от своите войски на съветския фронт – "Втория фронт" в Нормандия се открива едва 
през юни 1944 г. Макар производството на наземни и възушни оръжия на Германия тогава е 
2,6 пъти по-голямо от това през Първата световна война, съветското производство е 24,5 
пъти по-голяма от това царска Русия през същата война!  

Каквото и тълкуване да се прави за богатствата на руската автокрация по време на 
първата и на втората световна война, няма съмнение, че след последната Съветския съюз 
е всеобщо признат като суперсила, един статус, който царска Русия никога не постига... 
Когато съветската система бива приложена в Китай, Виетнам и Северна Корея, тя от-
ново прави тези комунистически режими несравнимо по-мощни във военно и политическо от-
ношения в сраlнение с която и да е страна от Третия свят. Сталиновата система работи. 

а) Проблемът за собствеността и причините за отслабване на комунистическите режими 
с течение на времето. 

Отдавайки дължимото на Сталин, посочва Олсън, не трябва да забравяме все пак, че съ-
ветската система, дори в най-добрите си дни, е неефективна. Тя успява да мобилизира фан-
тастично количество ресурси, но и разпилява още повече. Сталиновите коkфискации всъщ-
ност ликвидират много от пазарите, необходими за една ефективна икономика. За да прис-
вои всичко онова, което в една пазарна икономика съществува като лихви, ренти и печалба, 
Сталин ликвидира частните активи и рентните пазари за земята и другите пирородни ресур-
си, както и пазарите за капиталови стоки. 

Той ликвидира и частно притежаваните фирми, при което обществото загубва своите 
приходи от иновациите, които биха въвели частните предприемачи.  

Като установява заплатите, надниците и диференциални разлики по административен 
път, с цел да получи колосални имплизитни данъчни приходи от трудовия доход, Сталин 
изкривява и трудовия пазар, макар това изкривяване да е по-малко от очакваното, тъй като 
неговата данъчна система засяга най-вече необходимия доход, а не добавения доход. В ре-
зултат от тези ликвидирания и изкривявания на пазарите, които предполага сталиновата 
система на конфискации и имплицитно данъчно облагане, общия фактор на производител-
ността в съветския тип общества е нисък – и расте по-бавно, отколкото при пазарните 
икономики със сравнимо ниво н аразвитие 

Въпреки тази по-ниска производителност, в своите ранни години съветския тип общест-
ва постигат бърз икономически растеж най-вече поради изключително високото ниво на 
инвестиции. Тези изключителни нива на спестяване и инвестиции, резултат от уникално 
високият дял от националния продукт, който съветския тип общества събират с цел инвес-
тииции, правят тези общества превъзходен и експанзираш конкурент в надпреварата за 
власт и международно влияние. През първите две десетилетия след Втората световна война, 
обществата израстнали от Сталиновите иновации и завоювания, са били в състояние да ограни-
чат своята неефективност чрез изключително високи нива на спестовност и инвестиции.  

Само че, както вече знаем, тези общества по-късно започват да стагнират. Въпреки че 
запазват високото си ниво на спестявания и инвестиции, с времето те се оказват неспособни 
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да постигнат дори умерено нарастване на производителността (Easterly and Ficher, 1993), макар 
че все още е трябвало да догонват нивото на Западните страни (Murrrell and Olson 1991).  

Оказва се, Съветския съюз и обществата, в които е наложен сталинисткия модел започ-
ват да страдат от склероза, която е твърде сходна с т.нар. "Британска болест", проявя-
ваща се в някои пазарни демокрации с нисък растеж като Великобритания след Втората 
световна война. Оказва се обаче, поради причини които ще разясним по-долу, че "червената 
склероза" е много по-тежка, отколкото тази засегнала западните пазарните демокрации. 
Най-накрая тази склероза се разраства до фатални размери и комунизма се срутва. 

Как изобщо е възможно системата, която така добре служи на Сталин и на практика го 
прави най-могъщия човек в света – да склерозира до такава степен, че в дългосрочен план 
да не може дори да оцелее? Това разбира се, не е било въпрос, който е тревожел самият 
Сталин – ако парафразираме Кейнс: "В дългосрочен план Сталин е мъртъв". Но ако искаме 
да разберем как се срутва комунизма и защо той остави толкова трудно наследство в пост-
комунистическите общества, този въпрос е много важен. 

б) Теорията за колективното действие в обществата без свобода на организиране  
Очевидно в комунистическите страни няма свобода на организиране [за защита на инте-

ресите]. Абсурдно е да допуснем наличието на лобистки организации от типа на съществу-
ващите в САЩ, които купуват медийно време за реклама или пък подобни на силните профсъ-
юзи, допринесли не малко за склерозата на следвоенна Великобритания. Червената склероза е 
много различна от тази в обществата със свобода на организиране – не само защото тя се раз-
раства до фатални размери, но и защото е несравнимо по дискретна и потайна. 

Ключова роля за разлагането на Сталиновата система играе нейната зависимост от ре-
шенията на подчинените надолу по веригата. Макар ролята на пазарите в съветския тип 
общества да се оказва по-голяма отколкото често се допуска, Сталинистката система на им-
плицитно данъчно облагане очевидно е трябвало да ограничи пазарите в степен, непозната в 
което и да е друго общество. След като конфискува капиталовите запази, за да може да под-
държа и нараства темпа на инвестициите, съветският режим е трябвало да контролира ре-
шенията на индивидите за потребление и спестяване. След като завладява всички материал-
ни активи и природни ресурси в обществото, този режим прави невъзможно частните фир-
ми. Ако той определя необходимите заплати далеч под нивата, определяни от пазарите, 
очевидно е че е могъл да остави пазарите да вършат това – една система от сталинистки тип 
очевидно трябва да управлява огромно количество неща чрез системата за командване и 
контрол, и за да върши това тя е разчитала на огромната армия на наменклатурата и по-
ниските от нея администратори. 

Как е могло съветското ръководство, при положение, че е трябвало да взема милиони 
решения посредством своята бюрокрация, които иначе в другите общества са били регули-
рани най-вече чрез пазарите, да постигне дори приблизително оптимално разпределние на 
ресурсите? Че тази система е нечувствителна към търсенето на потребителите и че е нее-
фективна е достатъчно добре известно и няма защо да го обсъждаме.  

Важният въпрос обаче остава: как все пак тази система е могла да работи достатъчно 
добре, за да създаде и поддържа една суперсила каквато е Съветския съюз по времето на 
Сталин, а и след това? – Ако вече сме успели да обясним как всеобхватния интерес на съ-
ветския диктатор му е създал силни мотиви на направи своето владение колкото си може 
по-продуктивно, остава да обясним как автократът е бил в състояние да придобива инфор-
мация, да планира, и да прилага необходимите решения за едно поне полусъгласувано разп-
ределение на ресурсите. Това е огромно интелектуално предизвикателство, за да можем да 
обясним защо и как все пак системата изобщо е работила. 

Разбира се, икономистите, специалистите по operational research и по системен анализ 
отдавна са разбрали теоретично какво е необходимо за функционирането на една напълно 
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ефективна планова икономика. Лидерът на едно комунистическо общество трябва да има на 
разположение мениджъри на предприятия и техните подчинени, които да оценяват входно-
изходните възможности (т.нар "production function"( на всяко предприятие и да артикулират 
целите на лидера (т.нар. "objective function") в най-големи детайли. След това по принцип 
планиращите икономиката би трябвало да изчислят оптималната алокация на ресурсите и да 
я представят на лидера. Лидерът трябва да има подчинени, които да са в състояние да нало-
жат съответната алокация на ресурсите. Доколкото икономическите условия и технологиите 
постоянно се променят, оптималността изисква този процес непрекъснато да се повтаря. 

Както отдавна е известно, един бюрократ не може да придобие и обработи цялата ин-
формация, необходима за изчисляване на оптималното разпределение на ресурсите и да го 
приложи на практика. Разбира се, комунистическите страни не се нуждаят от оптималност-
та да се конкурират със своите най-неперфектни противници – това, от което те имат нужда 
е някакво минимална (modicum) оптималност.  

За придобие съветския тип икономика поне минимална ефективност – т.е. за да може 
изобщо да функционира, бюрокрацията трябва да бъде централизирана и да използва не-
вероятно количество информация. Това е така защото въздействието на действителните 
икономически условия се усеща само на фронтовата линия на производствените процеси и 
единствено там може да бъде наблюдавано качеството на работа на повечето работници. 
Тази информация трябва да преминава нагоре от ниво към ниво докато стигне върха на бю-
рократичната пирамида. Съответните заповеди действат само ако тази информация премине 
обратно от върха до най-ниските нива. Както при всяка голяма бюрокрация, информацията 
неизбежно се губи и изкривява, дори ако за опазването и се полагат максимални усилия от 
всички засегнати. 

Поради фундаментални причини обикновено максималните усилия от всички засегнати 
обикновено не са налице. Шансовете на един директор да се издигнет в кариерата намаля-
ват ако висшестоящите научат за неговите грешки. Следователно по-ниските нива имат ин-
терес да крият информацията за недостатъци и грешки от по-високите. Също така, има тен-
деция да се преувеличават трудностите и да не се показва цялата произведена продукция. 
Колкото повече мислим върху тези проблеми разбираме, че трябва да има някакъв противо-
действащ фактор на тези процеси, иначе централнопланираните икономики изобщо не биха 
функционирали. Какви са тези фактори? 

Първо, конкуренцията между бюрократите – при силните мотиви на лидерите за на-
растване на продукцията и съответно възнаграждаване на най-добрите постижения, грешки-
те и недостатъците на директорите се обявява на всеослушание и са под наблюдението на 
съперниците. Например директори които разполагат със сходни ресурси се стремят да нап-
равят добро впечатление на висшестоящите като произвеждат повече, а също и като док-
ладват поведението на своите съперници. Също така, ако има незаконна конкуренцията 
между ръководителиет на дадено ниво, техните подчинени имат стимул да докладват през 
едно ниво нагоре, защото страдат от нерегламентираното поведение и освен това увелича-
ваш шансовете си за издигане. Така че при всички случаи чиновниците трябва да са много 
внимателни когато съобщават потенциалната си производителност или не съобщават пъл-
ните цифри за произведеното. Един опитен бюрократ от по-нисоко ниво би могъл да изпол-
зва конкуренцията между подчинените си с цел да попълва информацията си за ставащото 
на по-ниските нива, като тази по-детайлна информация му дава представа за действителни-
те производствени възможности и така да прецени най-достоверните твърдения на директо-
рите и съответно да насочва ресурсите по най-оптималния начин.  

От тези аргументи следва, че заговорниченето между подчинените не намаляват бюрок-
ратичната конкуренция и не намаляват информацията или властта на центъра. Всъщност 
това е едно твърде реалистично допускане, особено що се отнася до ранните периоди на 
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съветския тип или след тоталното им разтърсване като сталинските чистки, китайската кул-
турна революция и т.н. Но през стабилни периоди с течение на времето съгласуването и 
другите видове колективни действия нараства. Това постепенно води до изчезване на кон-
куренцията между подчинените, която е единственият ресурс на центъра, чрез който той 
може да придобие реална информация за случващото се по места. А също и центъра се 
оказва с намаляващи възможности да оценява доколко добре подчинените директори усвоя-
ват ресурсите, дали го правят по оптималния начин и дали не присвояват част от продукта 
за себе си – директорите могат да се договорят да предлагат по-малко, отколкото реално 
биха могли да получат с дадени ресурси и да отклонят излишъците за себе си. Заговорниче-
нията и всякакъв друг вид колективни действия между подчинените елиминират конку-
ренцията помежду им, която и единствено позволява на съветския тип икономика да пос-
тигне някаква, макар и скромно ниво на производителност.  

Кога подчинените могат да заговорничат срещу центъра? – Когато има възможност да 
избягнат наказанието за това. Ако те се договорят всички да предлагат по-малко срещу да-
дено количество ресурси, те могат да запазят излишъците. Ако работниците в дадено пред-
приятие заговорничат и само се правят че работят, то те си спестяват усилията, които един 
надзирател може да извлече от тях ако вместо да се договорят се състезаваха помежду си. 
Тези заговорничения често се оказват възможни, тъй като самите подчинени често са 
единствения източник на информация за висшестоящите, чрез която те разбират какво 
реално е възможно и какво не.  

Нормално заговорниченето започва на всички нива на номенклатурата – например ди-
ректорите на малките предприятия в даден регион или от дадена индустрия. Поради малки 
брой въвлечени в заговора, това може да стане доста по-бързо от случаите, когато са въвле-
чени много хора. Ограниченията през изграждането на независими организации в комунис-
тическото общество – особено такива които отслабват контрола на лидера – изискват неза-
бележимост, да не се привлича внимание, неформално и секретно договаряне. Тази необхо-
димост да се действа скрито води до това, че в тези общества колективните действия въз-
никват много по-бавно, отколкото в останалия свят. Затова тук малки групи могат по-
лесно да заговорничат тайно, отколкото по-големи, защото по-бързо и лесно могат да 
развият достатъчно ниво на доверие помежду членовете си. 

С течение на времето обаче и в Съветския тип общества възникват възможности за мно-
го групи – особено малки групи от високопоставени администратори и дирекотри на 
предприятия да се организират неформално и скрито. С течение на времето започват да се 
организират и подчинените на подчинените и идва момента, в който това заговорничене в 
малки групи достига до ниските нива на старшите работници във фабрики, мини, земеделс-
ки кооператифи, търговски магазини. При достатъчно време, дори големите държавни 
предприятия, отделните индустрии и съответните нива на управление ще се превърнат фак-
тически в организирани коалиции, които дискретно и прикрито ще си сътрудничаст в в 
техния общ интерес и за сметка на режима.  

Предприятията все повече и повече ще се превръщат във лобита на посветени (вътреш-
ни) хора или в организирани специални интереси, а не в производствени организации.  

Натрупването на скрити колективни действия не би довело до значима вреда в продук-
тивността на съветския тип общества, ако всяка конкретна заговорническа група, предприя-
тие, индустриална асоциация и т.н. има значими мотиви да поддържа обществото работещо. 
Сам оче докато диктатора или политбюрото в центаръ имат всеобхватен интерес от 
нарастване на производителността на обществото, то отделните заговорнически групи 
и организации нямат такъв интерес. Техните интереси са толкова перверзни (погрешни) 
колкото на групите с тясно организирани специални интереси в пазарните демокрации, и 
почти толкова извратени, както интересите на престъпниците. 
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8.2.3. Теория за автокрацията и колективното действие при комунизма  
за необходимите политики при постсоциалистическия преход 

Както вече отбелязахме, обществата с добри икономически институции и политики под-
държат приемливо ниво на законност и ред без да отделят прекалено голяма част от нацио-
налния доход за налагане силата на закона. Притежаващите частна собственост вършат по-
голямата част от работата по предпазване срещу крадци, самозаинтересованите предупреж-
дения на купувачите ограничават измамите от страна на търговците, и предпазливостта на 
заемодателите намаляват разходите на правителството за гарантиране спазването на дого-
ворите, и т.н. Макар че тези които нарушават закона имат интерес да скриват това, техните 
жертви тъкмо обратно – имат интерес да наблюдават и докладват тези нарушения. Така че в 
крайна сметка в общества с добри институции и икономически политики, нетната сила на 
частния сектор допринася поне толкова колкото правителството за поддържане и нала-
гане на закона. Какво става в страните, независимо дали са от Съветски тип или не, които 
нямат добри икономически политики и институции?  

Олсън разглежда разглежда няколко сценария:  
1) Когато правителството фиксира цените и ги остави по-ниски от пазарните – тогава 

търсенето може да стане по-високо от колкото доставчиците биха искали на тези цени. И при 
ограничените доставки е възможно да се стигне до сделки на цени по-високи от фиксираните, 
но в които и двете страни да са доволни и в този смисъл да не докладват за нарушението.  

2) Ако правителството нареди в обществото да има по-малко количество стоки, отколко-
то самия пазар би създал. Тогава някои купувачи ще имат по-малко от колкото би им се ис-
кало и съответно продавачи които биха им доставили недостигащите стоки на цена, на коя-
то купуваците биха се съгласили да купуват. Отново и двете страни печелят, нарушавайки зако-
на, и те имат интерес да пазят това нарушение в тайна и ако е необходимо, да корумпират. 

3) Правителството нарежда доставката на повече от даден продукт, околкото пазара би 
приел (типовия хляб при социализма!) Тогава е възможно производителите и потребителите 
да спечелят като си сътрудичат и избягнат наложеното производство което струва повече 
отколкото му е стойността.  

Общото между всички тях е, че всяко законодателство, регулация и икономическо пла-
ниране, което е "против пазара" и кара всички или почти всички страни да нарушават 
закона, е много вероятно да доведе до пристъпност и корупция в правителството. 

Една от причините толкова много страни да имат корумпирани правителства е тъкмо 
поради това, че тези правителства предписват икономически резултати, които почти всички 
частни страни имат стимули да избягват, като в същото време почти никой няма подбуди да 
съобщава за тези нарушения на властите. Когато биват хванати в нарушение, и двете страни 
в сделката имат подбуда да убедят полицая или държавния чиновник да не прилага закона. 
Не само че нетния интерес на частния сектор е да заобикаля закосна, но всъщност всички 
подбуди в частния сектор действат за подкопаване на правилата. Когато има мното регу-
лации които са против пазара, рано или късно частния сектор – тъй като всеки или почти 
всеки има подбуда да спира или подкопава противоречащите на пазара действия – прави 
правителството корумпирано и неефикасно.  

Правителствата в Третия свят се опитват да наложат несъразмерно повече противореча-
щи на пазара политики, отколкото правителствата на проспериращите пазарни икономики. 
Резултат е, че в тези правителства от Третия свят там има несъразмерно повече корупция 
отколкото в другите. Огромните неформални икономики там свидетелства не само за маща-
ба на противопазарните политики, но и за степента, в която тези политики с течението на 
времето са довели до корупция и неефективност. 
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Всеки знае, че страните със Съветски тип икономика имат много малко частна собстве-
ност и много противоречащи на пазара политики. Това окуражава престъпността и офици-
алната корупция. Това е част от обяснението на хора от оплаквания за престъпност и чи-
новническа корупция в Източна Европа, но само част от него. Казвайки просто, че съветс-
кия тип общества са ограничавали частната собственост и пазара, ние всъщност силно под-
ценяваме степента, в която икономическите отношения от съветски тип подкопават 
спазващото закона поведение и интегритета на държавните чиновници. 

Типът икономическа система иницииран от Сталин има още по-фундаментална черта, 
която е породила в много по-голяма степен противозаконна дейсност и чиновническа ко-
рупция, отколкото може да се обясни с тези два аргумента. Тя може да се обясни, ако се 
върнем към метафората на стационарния бандит. Едва ли е за учудване, че жертвите на 
наложилия господството си върху даден район бандит се чувстват морално оправдани при 
укриване на доход, който бандита иска да таксува със своя "рекет за защита", или пък да се 
стремят да си върнат част от дохода, който този бандит по един или друг начин е успял да 
им отнеме. Затова една експлоататорска автокрация не би спечелила много от общото за 
успешните демокрации убеждение на гражданите, че не трябва крият своите подлежащи на 
облагане приходи, още по-малко да крадат от публичната собственост. Вероятно режимите 
от съветски тип губят от това, че работещите в техните икономики имат усещането, че са 
били експлоатирани, но този фактор не трябва да се преувеличава – населението в тези страни е 
било обработвано от детството си чрез образование и пропагадна да вярва в режима и спазва 
налаганите от него норми. В медиите в тези общества почти няма от типичните за западните 
демокрации оплаквания от високите данъци и пилеенето на средства от правителствата.  

Всъщност много по-значимия източник на подбуди за корупция в съветския тип системи 
става ясен ако ги сравним със имплицитното събиране на данъци в традиционния тип на 
авторитарен данък-кражба. Автократът, който оставя производствените активи и самото 
производство в ръцета на автономните икономически дейци разбира се се бори с избягване-
то да се плаща налаганата от него такса "защита", но по-голямата част от поддържането на 
реда е оставана на самите тези дейци. Всеки от тях е склонен да си защитава собствеността 
и това позволява на традиционния автократ да държи останалите крадци под контрол и да 
ограничава самоволните действия на своите надзиратели. 

Ако за разлика тази традиционна форма автократа поиска 100% от рентата, печал-
бата и лихви спечелени от производствените активи и променливия капитал в своята об-
ласт, и също наложи такива заплати на работещите, че да максимизира и имплицитния 
данък върху труда, то тогава почти не остава частна собственост или частно управля-
вано производство, които да се пазят от икономическите дейци в полза на техния собст-
вен интерес. 

 Материалните активи, оборудването, и суровините във всяко значимо предприятие ще 
принадлежат на автократа и той че бъде единствения човек, който би имал автоматичния 
интерес да ги пази от кражба. 

Автократът има повече собственост и повече приход от данъци, отколкото един човек 
може да пази. Затова той трябва да има надзиратели и надзиратели на надзиратели. Така ако 
тези които най-добре пазят и събират приходите за центъра се награждават, а тези които 
пилеят собствеността и приходите се наказват, конкуренцията между надзирателите и да-
нъчните е такава, че всеки е наблюдаван от всекиго. Макар те всички да биха спечелили ако 
отхвърлят стационарния бандит и запазват за себе си извличаните от тях приходи, това отх-
върляне всъщност ще бъде обществено благо за милиони и никой индивид няма да има 
подбуди да споделя разходите за получаване на тези приходи. [Вместо да премахват стаци-
онарния бандит] обаче, неговите подчинени могат съвсем безопасно за тях да заговорничат 
в малки групи в полза на техния общо интерес, когато в крайна сметка развият достатъчно 
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доверие един спрямо друг. А техният общ интерс е да отмъкват част от дохода на червения 
бандит. Винаги когато някакво отклоняване на продукцията, кражба на държавна собстве-
ност, несъзнателна работа и т.н. се наблюдава само вътре в малката заговорничеща група, 
това няма да се разбере от центъра. Това което автократа не може да види със собствените 
си очи, той може да научи само от докладите на тези под него. Всеки индивид в малката 
група ще получи значителен дял от прихода при едно евентуално договаряне. Така че с те-
чение на времето все нови и нови малки групи явно или неявно ще се договарят да работят 
по-малко, да използват за лични нужди (част от) държавната собственост и ресурсите под 
техен контрол.  

Има обаче граници на това, което една малка група може да вземе без да бъде видяна от 
някой извън нея. Ако мениджърите вземат прекалено много, подчинените им ще усетят. 
Ако отдел А взема твърде много, то от отдел Б може би ще кажат какво става. Но ако има 
достатъчно време мениджърите и подчинените им, или двата отдела и т.н. да стигнат 
до положение, в което да изградят доверие помежди си по отношение на техните тайни, 
те могат да се договорят до оставят за себе си повече стоки и активи. Постепенно това, 
което става от група в група и от отдел в отдел се превръща в нещо общоприето, започва да 
изглежда едва ли не естествено и по право. Най-накрая предприятията, индустрията, насе-
леното място и дори етническата или лингвистична група стигат до съгласие, неявно ако не 
явно, че те могат и трябва да запазват повече за себе си. Така с времето все по-голяма част 
от прихода на централния бандит се взема обратно. 

Центърът има на разположение надзирателите на надзирателите – висшите чиновници, 
партийни кадри, полицията и тайните служби и други наблюдатели. Те трябва да гаранти-
рат, че нищо от собствеността на автократа няма да бъде откраднато и че всяко предприя-
тие, индустрия, населено място и етно-лингвистична група произвежда огромния имплици-
тен данък, събиран за центъра. Само че ако никой освен центъра не притежава собстве-
носта, и ако никой освен центъра няма законово право да предетндира за имплицитния 
данък, то тогава всеки един с изключение на центъра няма подбуди да привлича тези слу-
жители на центъра да станат част от безчетните конспирации за обратно присвояване 
на онова, което стационарния бандит е откраднал от тях... Разбира се, центърът би искал 
да предотврати това, но той няма други източници на информация за случващото се освен 
докладите на подчинените служители, всички имащи интерес да са част от конспирациите.  

Парадокално е, че именно Маркс е създал най-добрия израз, чрез който да се опише тази 
ситуация. Наличе е "вътрешно противоречие" в създадената от Сталин система. В една така 
система автократа повечето от онова, което икономиката произвежда за негови собствени 
цели и е собственик почти на всичко. Това обаче означава, че почти всички останали имат 
мотив да станат част от договарянията, чрез които се присвоява обратно част от онова, кое-
то стационарния бандит е откраднал. Ако всички подчинени на автократа се съзтезаваха да 
получат неговите награди и да избягнат неговите наказания, системата би работила. Но с 
течение на времето, когато все повече и повече котерии от подчинени се договарят в 
преследването на своя собствен интерес, системата не само започва да губи своята 
ефективност и номалява своето производство, но и се превръща в паяжина от контра-
крадци и корупция, които в крайна сметка парализират и обезвластяват центъра.  

Ако са били налагани безмилостни наказания и при най-малкото подозрение, тогава сис-
тамата би оцеляла малко повече (което прави Китай). Ето защо Сталинските чистки не са 
били контрапродуктивни за режима – макар и на ужасна цена, те също са противодействали 
на фаталните подбуди за договаряе между подчинените. В дългосрочен план обаче труднос-
тите при прикриването на този тип колективни действия постепенно биват преодоляни от 
все нови и нови предприятия, индустрии, населени места, етнически и лингвистични групи. 
(сравни филма "Опасен чар") 
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Това е "закона на движението" на съветския тип общества – че те трябва не само да се 
движат надолу с течение на времето, но и да стават все по-корумпирани. Най-накрая, казват 
някои, "става невъзможно да не крадеш". Все повече и повече жертви на режима започват 
вярват, че "тези които не посягат на държавната собственост крадат собствените си семейс-
тва". Ето така част от населението започва по един животински, интуитивен начин да 
усеща ,че те са жертва на един изключително алчен стационарен бандит и единствено 
правилното е да си вземат нещо обратно. Така с течението на времето съветските общест-
ва стават "по-справедливи", но не могат да функционират повече. Стационарния бандит 
който взема всичко освен минимума необходим да може да продължава да извлича труда на 
неговите подчинени има всеобхватен (encompassing) интерес от развити на производител-
ността на обществото, и затова той прави необходимото за да стане обществото продуктив-
но и в този смисъл да може да отговаря по-добре на неговите собствени потребности.  

В противоположност на стационарния бандит (Сталин) всяка едно от договарящите се 
котерии, заводски лобита, индустриални асоциации и местни общности получават толко-
ва малко от общия прозведен продукт, че имат само ограничени, тясно егоистични инте-
реси – т.е. те нямат или имат съвсем слаб интерес да поддържат и развиват общата 
производителност на обществото. От гледна точка на тази логика едва ли е изненадващо, 
че съветския тип режими обичайно са изисквали всички държавни предприятия да правят 
всички свои плащания чрез държавната банкова система и винаги където е било възможно 
не са позволявали на предприятията да задържат и използват чужда валута: това позволява 
извличането на доход от центъра и прави много по-трудно задържането на печалбата в 
предприятията. Роенето на частни фирми след колапса на комунизма означава, че се 
появяват все повече предприятия, които използват значителни количества парични 
средства. Тези частни фирми са предмет на изнудване от страна на мафиотски групи по 
начин, различен от предишните държавни предприятия без свободни парични средства. 

Това може би обяснява отчасти нарастването на организираната престъпност в много 
страни след падането на комунизма. Възникналата след разрушаването на стария ред дезор-
ганизация вероятно работи в същата насока. Заедно с това появата на свободна преса значи-
телно подобри съобщаването на престъпленията и ги направи по-видими. Подобни идеи 
карат някои хора да допускат, че пазарната икономика, частната собственост, и демокраци-
ята са причина за появата на корупция и престъпност. Всъщност зараждането на демокра-
цията и пазарната икономика само повдигнаха завесата и направиха престъпленията по-
видими. Те също може би създават нови привлекателни цели за престъпниците и корумпи-
раните чиновници.  

8.2.4. Изводите на Олсън 

Ако излаганата тук логика е коректна, основна отговорност за корупцията и престъп-
ността носи неизбежната дегенерация на Сталиновата система за извличане на доход от 
икономиката, на която са подложени повечето граждани в пост-комунистическите общества 
днес. Напредъка на пазарните икономики в края на XIX век в повечето западни страни беше 
свързано с развитието на меритократични социални услуги и по-високи стандарти за чест-
ност при управлението, спрямо тези господствали през предшестващите столетия. 

Диагнозата, направена по-горе не означава, че всичко от което се нуждае обществото е 
"да се позволи на капитализма да се случи". Всъщност корупцията и престъпността не могат 
да бъдат адекватно контролирани и икономическия потенциал на страната да се реализира 
ако правителството не изпълнява ефективно ролята, която не може да бъде поета от 
частния сектор. Някои пазарни ентусиасти си мислят, че единствения проблем е правител-
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ствата да се махнат от пътя на пазара и че частната собственост е едно естествено и спон-
танно зараждащо се явление. Този възглед е категорично и драстично погрешен. 

Макар индивидите да могат да притежават имущества и без правителство, също 
както кучето притежава кокъл, не е възможна частна собственост без правителство. 
Собствеността е социално защитено искане върху активи – пакет от права защитими в 
съда и подплътени с принудителната власт на държавата. Правителствата в обществата в 
преход трябва да извършат гигантскта задача по съдванатето и налагането на общите 
правила, които дефинират правата на собственост, като осигурят безпристрасно от-
съждане в споровете по отношение на притежаването на собственост и да ограничат 
драстично областта, в която административната воля (дискреция) на държавните чи-
новници може влияе върху догооврните права и стойноста на собствеността. Едни по-
добри договорни и собственически права в пост-социалистическите страни не само ще имат 
неоценима помощ за икономиката, но означават също така че активите ще се притежават от 
индивиди и фирми, които имат трайни и ясно установени интереси за тяхната защита, а това 
на свой ред ще намали корупцията и престъпността.  

Скритото договаряне вътре в различни групи, което възниква в съветския тип икономи-
ки, оказва най-силно негативно влияние не толкова върху корупцията, колкото върху заба-
вяне на икономическия растеж. Да си припомним че съветската система зависи от конку-
ренцията между подчинените служители както при предоставянето на информация, така и 
при подбудите за по-добра работа. Подчинените служители имат интерес да се договарят 
скрито с цел да намалят конкурентния натиск който те си оказват един на друг и да получат 
излишъци които да контролират. С течение на времето възникват допълнителни възмож-
ности за скрити колективни действия, така че държавните предприятия и индустриалните 
обединения се превръщат в мощни вътрешни лобита. Всяко такова вътрешно лоби има по-
скоро ограничени, а не общи, интереси и на практика няма каквито и да е подбуди да се 
грижи за общия напредък на обществото. Това води, заедно със скриването на информация 
от центъра и ограничените пазарни подбуди, до особена неефективност на държавните предп-
риятия през последната и най-склеротична фаза на комунизма. При някои от тях стойността на 
произвежданата продукция, ако бъде адекватно измерена по световни цени, става дори по-ниска 
от свободната пазарна стойност на влагания труд, суровини и материали. Въпреки това обаче 
мащабите [включително значението им за даден регион] и йерархичния характер на тези предп-
риятия означават, че те са един превъзходен лобистки играч в икономиката.  

След колапса на комунизма и идването на демокрацията се оказва, че големите държав-
ни предприятия и индустриални обединения могат открито да лобират за защита срещу 
вноса или други форми на държавно субсидиране, или за почти свободни заеми и между-
фирмени кредити, които в крайна сметка се финасират чрез печатането на нови пари от 
централната банка. Относителната политическа сила на тези предприятия-динозаври става 
още по-голяма поради факта, че новосъздаваните частни фирми нямат достатъчно време на 
разположение за да преодолеят трудностите, съпътстващи възникването на колективни 
действия от тяхна страна и по този начин до голяма степен остават неорганизирани. Това 
означава че лобиращата власт в обществата в преход в повечето случаи се държи в непро-
порционално голяма степен тъкмо от тези предприятия, които трябва да бъдат изместени от 
нови или чужди фирми. Това силно забавя адаптацията и трансформацията на предишните 
комунистически икономики. Субсидираните кредити към наследените от социализма пред-
приятия се оказват допълнителен фактор за увеличаване на инфлацията. Затова бързата 
приватизация може до голяма степен да намали лобиращата власт на тези фирми като нама-
ли техния вътрешен лобистки достъп до властта, ако не може да го ликвидира напълно. 

Икономическото чудо в Западна Германия и Япония след разгрома на фашизма се дължи 
до голяма степен на факта, че фашистките правителства, а след това съюзническите окуаци-
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онни сили до голяма степен елиминираха тези вътрешни икономически лобита и картели. За 
разлика от това, след падането на комунизма обществата в преход се оказаха в плен на нас-
ледените мощни лобита на големите предприятия и индустриални обединения. Червената 
склероза завеща на тези общества една особено остра форма на "Британската болест" и това 
според Олсън е една от причините икономическите показатели в Източна Европа известно 
време след комунизма да останат толкова лоши. 

Терапията за тази болест е лесна за обяснение но трудна за прилагане, посочва Олсън. 
Всяко лобиране за ограничени интереси, дори когато се състои от гигантска фирма или ос-
новно идустриално обединение, представлява малка част от населението. По този начин то 
може лесно да бъде провалено при гласуване, когато се опитва да наложи тези ограничени 
интереси с искане за специално отношение и т.н. Тези лобита всъщност представляват ин-
тересите на съвсем малки части от електората и те могат да бъдат надмогнати дори от инте-
лигенцията – или друга част от населението, която чете повече и се интересува от общест-
вения живот. От това също следва, че ако в западните страни има по-добро разбиране на 
тези проблеми, те биха могли да го надмогнат. Ако този проблем – както и модерните ико-
номики като цяло – се разбират по-добре в страните в преход, те биха се радвали на бързо 
възстановяване и растеж. Трудно е да се промени общественото мнение и да се изгради ед-
на по-просветена интелигенция, но все пак може да има напредък в тази насока. Ако този 
напредък е достатъчен, можем да сме сигурно че и във посткомунистически общества мо-
жем да наблюдаваме икономически чудеса, сходни с тези след Втората световна война.  
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Девета глава 

ПРАВОТО И СОБСТВЕНОСТТА  
В ЕДНО (НЕ)ИКОНОМИЧЕСКО ОБЩЕСТВО 

9.1. Роля и функции на правния регулатор  
при капитализма и социализма 

Ако в позитивисткото третиране на правото като очевидна "самоговоряща" вещ (по ана-
логия с израза на Г.С.Батишчев по повод неговия анализ на "Капиталът") е налице предва-
рително, често дори несъзнавано идеологическо допускане за естеството на правния пред-
мет, то парадоксално е, че подобно допускане е налице и при анализиране ролята и функци-
ите на правния регулатор при социализма. Принципната разлика е в това, че в единия слу-
чай (т.е. в обществата на класическия капитализъм) на правото се възлагат свръхмерни (по 
същество идеологически) очаквания и функции, свеждащи се до това то да покрива макси-
мално голям брой социални полета, да бъде самоконституиращ се самоценен феномен, кой-
то не изисква метаюридически обяснения за своята същност и регулативна тежест. 

В другия случай – при социализма, правото като социален регулатор е низвергнато, тъй 
като то по определение "не би трябвало" да има реално място в този тип социална организа-
ция. Логиката за подобно (необосновано и априорно) допускане може да бъде хипотетично 
изведена по следната линия. Доколкото социализмът, като своеобразен идеален тип, се ба-
зира в областта на политическото до елиминиране на алтернативните политически субекти 
и до концентриране на политическата власт в една партия – комунистическата, то тази об-
ществена операция е възможна само при овладяване на държавната власт и превръщане на 
държавата в опора и силов инструмент за налагане на пълен доминитет и политическа бе-
залтернативност. Държавата, разбирана като йерархически структуриран административен 
апарат, се превръща в ядро на този тип социална организация.  

На следващо място, тъй като ефективно политическо1 господство е невъзможно в дъл-
госрочен аспект без елиминиране на автономните икономически субекти, които биха били 
потенциална опора на вероятна опозиция или най-малкото могат да имат самостоятелно 
социално поведение, опрени на собствен икономически ресурс, логиката за концентрация 
на политическата власт се прехвърля в сферата на икономическите отношения чрез нацио-
нализация, т.е. одържавяване на частните икономически субекти и фактическото одържавя-
ване на селското стопанство – чрез колективизация. По този начин, поне на теория, се пре-
махва всяко възможно алтернативно икономическо поведение, както и ресурсите за подоб-
но поведение. Още по-мащабният резултат е, че на практика се елиминира икономиката, 
разбирана като самостоятелна социална сфера и тя се поглъща от административните 
структури на държавата. Производствените единици придобиват държавно-администрати-
вен статут, всеки проблем в икономическите отношения автоматично става държавен проб-
лем, а всеки държавен проблем е по същество и политически.  

Премахването на икономиката като самостоятелна сфера, означава премахване на пазара 
като доминираща макросоциална институция, регулираща икономическите процеси, разп-

                                                 
1 Ктегорията "политическо" тук се ползва под условие. Политиката и политическата сфера като 

особено поле за изява и сблъсък на групови интереси е продукт на модерната епоха. В този ѝ смисъл 
"политиката" е непозната на другите типове общества. Да не се бърка всяка борба за власт и a priori тя 
да се обявява за "политическа". 
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ределяща икономически ресурси и резултати и определяща икономическото поведение. 
Ролята на пазара се замества от държавната администрация, която чрез планиране осъщест-
вява икономическо регулиране и свързаните с него процеси на производство и разпределе-
ние. Резултатът е изграждане на йерархична административна конструкция, в която са зали-
чени обособените социални сфери, държавата е погълнала обществото, а самата държава е 
идеологически фундирана чрез ръководната роля на комунистическата партия. В такава 
социална система изглежда няма място за правото, тъй като то по своята същност не се 
вписва в структурата на социалистическата система.  

Защо не би трябвало да се вписва? 
Правото, поне такова каквото то е известно от края на XVIII и през XIX и XX век, пред-

ставлява формална нормативна система, която е резултат от законотворческите функции на 
различни по вид легислатури, базиращи своята дейност, изхождайки от импулсите на вече 
сложилото се модерно или модернизиращо се общество (поне в европейския исторически 
контекст). Юридическата система е изградена в съответствие с автономните социални сфе-
ри и е центрирана около автономни социални субекти, които в модерната юридическа ин-
терпретация се превръщат в правни субекти, черпещи своя статут и легитимност от периме-
търа юридически права и задължения, дефиниращи тяхната правосубектност. Оттам цялата 
динамика по правоприлагане и правотворчество изхожда от свободната воля на тези субек-
ти, които реализират своите правно признати и регламентирани интереси, чрез разнообраз-
ни правни актове, влизайки в различни по вид и форми правоотношения.  

Следователно генезисът и механизмите на функциониране на модерните правни системи 
са принципно невъзможни без реално съществуване на самостоятелни социални субекти, 
мотивиращи своята дейност от една опряна на капиталистическите икономически форми и 
политическа публичност социална реалност.1 

Етатизацията на социалния живот при социализма и произтичащият от нея тотален пар-
тийно-административен контрол, изключва (на пръв поглед) почти всички базови социални 
предпоставки, които правят правото необходимо и възможно.  

В областта на правотворчеството, такова реално не би могло да съществува, тъй като в 
основата на легислационния процес стои модерният парламентаризъм, който е институцио-
нална форма за обхващане и представителство на различни интереси, имащи свои конкрет-
ни социални групови носители. А както е известно, социализмът елиминира тъкмо носите-
лите на тези интереси, както и социалните условия, които ги правят възможни. Ето защо 
при социализма парламентаризмът е формална институция без реални функции, но не за-
щото той е "лош" или "добър", а защото не се вписва в социалната логика на този тип соци-
ална организация. Но, от друга страна, той е част от институционалната декорация на онова, 
което не без ирония бе наричано социалистическа "демокрация". 

 Нормативният продукт на тази институция – законодателството, също би трябвало да 
следва съдбата на твореца си. На пръв поглед, като че ли това действително е било така. 
Като се започне със Сталиновата Конституция, (за която Солженицин бе отбелязал, че не е 
действала реално и един ден) и се мине през българския исторически опит: Димитровската 

                                                 
1 "Всяка система от обществени отношения се основава на социалния интерес. Това е максима и не 

е случайно, че именно капитализмът е създал обществените групи, които имат интерес от демокраци-
ята (и правовия ред – бел. моя И. Хр.) – буржоазията и политическата класа. 

Буржоазията цени демокрацията, защото тя ѝ обезпечава влияние върху изпълнителната власт и ѝ 
дава площадка за съгласуване на интересите. А политическата класа (деятели и активисти на полити-
ческите партии и обществените организации, депутатите и техните най-активни привърженици, жур-
налистите, всеки, който така или иначе е свързан с публичната политика) цени демокрацията, защото 
това е начинът за нейното съществуване." Ал. Механик, сп. "Эксперт", № 1(402), 2004, стр. 78. 
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Конституция, Живковската от 1971 г., както и значителна част от законовия корпус на со-
циалистическа България, правото е изтикано в самата периферия на социалния живот, очак-
ващо "светлата" перспектива на последващото си отмиране. Доколкото организацията на 
социалния живот при социализма е подчинена на йерархическите социални връзки, обезпе-
чени със съответната идеологическа легитимация, стопански ресурс и силова принуда, изг-
лежда че правото и свързаните с него правотворчески и правоприлагащи институции нямат 
място в такава система.  

Само че за кое и за какво право става дума? 
Струва ми се, че при анализа на мястото и ролята на правото в условията на социализма 

не се изследва действителния предмет. Това, което се изследва са неговите идеологически 
рефлексии. Както на неговите адепти, така и на неговите противници. 

От една страна, доколкото съгласно самата идея на социалистическия проект, за право в 
този проект няма място, последното би следвало да бъде решително заместено от идеологи-
ята и социалистическата "нравственост". Отмирането на правото и държавата като продукти 
на социалната диверсификация и класовия конфликт на класическото индустриално общес-
тво, би трябвало да бъде закономерен резултат в хода на реализация на проекта. Практичес-
ката му реализация, обаче, показа точно обратното – налице бе взривен ръст и разцвет на 
тоталната държава, което не се отрича от никого. Защо обаче отсъства същият "реалисти-
чен" подход и по отношение на правото? 

За да може да бъде даден отговор на този въпрос, би следвало още веднъж да се вгледа-
ме, поне най-общо, в основните контури на структуриране на социализма като обществена 
организация. 

Действително т.нар. първа фаза в установяване на социалистическия режим, както у нас, 
така и в повечето страни от Източа Европа се свързва с пълното овладяване на политичес-
ката власт от страна на комунистическата партия, със силовото елиминиране на всички ре-
ални или потенциални политически опоненти, но често с наличието на масова обществена под-
крепа в тази насока, с етатизация на индустрията (където и колкото я има), както и, в различни 
степени и форми, с колективизация и налагане на държавно-партийния контрол в селото.  

Успоредно с тези мащабни процеси се осъществява демонтаж на заварените юридически 
регламенти и институции. Самият демонтаж не е еднопланов процес. Би следвало да се от-
бележи, че една част от задачите по налагане на политическо и икономическо господство се 
решават чрез самото заварено законодателство или на базата на съществуващите материал-
ни и процесуални юридически регулативи. Следователно първият смущаващ въпрос за изс-
ледователя е, защо заварената "буржоазна" юриспруденция е била дотолкова обтекаема, че 
да поема и обслужва функциите по собственото си унищожаване. Вероятно нещо в самата 
нея вече е било подготвено за подобна мащабна промяна и това е безспорен емпиричен 
факт, поне в българския исторически опит, който вече проследихме. 

На следващо място, конституирането на системата се свързва, независимо дали това е 
било осъзнавано или не, с решаване на задачи, които всяка модернизация по принцип реша-
ва, макар и в други исторически условия – изграждане на индустрия, последвана от свърза-
ната с нея урбанизация, поставяне основите на модерни масови системи за образование, 
комуникация, контрол и т.н. Тук нямаме за задача да коментираме формите и етапите на 
форсираната индустриализация и колективизацията в селото, както и често направо ужася-
ващата цена, която е платена за това.1 Онова, върху което обаче следва да се обърне внима-
ние е резултатът. А резултатът е конституиране на относително сложна етатизирана систе-
ма, покриваща почти всички сфери на обществото или създаваща такива сфери. На мястото 
на традиционните социални структури социализмът създава фундаментите на модерно об-

                                                 
1 По въпроса за човешката цена – посочете ми кое модерно общество не я е платило? 
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щество с хиперакцент върху ускореното индустриално развитие и милитаристичната упот-
реба на повечето от продуктите на това развитие.  

Ако се направи сравнителен анализ с генезиса на модерните правни регулативи, ще се 
види, че правото с неговата емблематична форма – законът, също е продукт на модерниза-
ционното развитие на западноевропейските общества. Възникването на единните кодифи-
кационни системи, обхващането на различни обществени дейности от абстрактни правни 
норми, регламентирането на правния статут на юридическите субекти, възникването и 
практическото приложение в юриспруденцията на теорията, процесуалната и институцио-
налната практика на различните видове юридическа отговорност, всичко това е плод на 
постепенното и често противоречиво структуриране на модерните общества. Няма да е пре-
силено, ако се каже, че правото е другото нормативно лице на модернизационния процес и в 
този смисъл промяната в съществени правни форми би било индикация за такива промени в 
самата социална физиономия на обществата, където такива промени се набелязват. Но като 
следствие от факта, че спецификата на западноевропейската модернизация е наложила своя 
решителен отпечатък върху генезиса и структурите на модерните правни системи, може да 
се твърди, че когато се говори за право и форми за неговото приложение, често се прави 
извод, че това е единствената форма за възможно правно битие. Всяко отклонение от "об-
разеца" се натоварва с осъзнат или не негативизъм, като една конкретна форма на същест-
вуване на правото е обявена за изначална и едва ли не – извечна. Този начин на мислене 
трудно може да схване, че формите на модернизация могат да бъдат исторически и нацио-
нално различни и поради това мястото, функциите и формите на правна регулация също 
могат да бъдат различни. Като тук под разлики се разбират не някакви национални специ-
фики, каквито съществуват във всички модерни общества. Под различие се разбира разли-
чие в генезиса, различие във формите и различие в начините на приложение на правния ре-
гулатор, както и в институционалните системи, призвани да осъществяват това приложение. 

Тезата, която защитавам е, че независимо от изначалните намерения на социалистичес-
кия проект, в резултат от реализацията на част от неговите обществени заявки и дори въп-
реки тях, социалният резултат е структуриране на социална система, съдържаща множество 
компоненти, които поне на първите етапи се намират в тясна генетична връзка със свръх-
мощната държава, чиито резултат те са. Тази генетична връзка е съществена. Тя предопре-
деля отношенията на субординация, които са доминиращи при социализма, както и неотч-
леняването (поне на първо време) на собствено държавния административен корпус от 
структури, които по своите функции и профил съдържат потенциал за самостоятелно, нее-
татистко развитие. Сложната социална реалност иманентно генерира необходимостта от 
правно регулиране. Историческата динамика на тази реалност предопределя промените във 
формите на правна регулация, както и приложните полета за тази регулация. 

Структурата на обществото, наречено социалистическо, се характеризира с наличие и 
функциониране на множество компоненти и сегменти: икономически, държавно-админи-
стративни, дублиращите ги партийни структури и т.н. Тази сложност първоначално е инс-
пирирана по декретен, чисто волеви път. Тъкмо това е съдържанието на първите фази от 
установяването и развитието на системата. В последствие, създадените различни обществе-
ни сегменти не биха могли да бъдат регулирани и удържани единствено и само в руслото на 
инцидентното, декретно регламентиране. Самото естество на обществения конструкт, изис-
ква тъкмо поради относителната му сложност, тази сложност и многообразие на компонен-
тите, на връзките между тях, на различните ресурси, които се генерират, разпределят и пре-
разпределят, както и изискванията за управление и планиране на това многообразие, цялата 
тази софистицирана структура изисква абстрактен нормативен регулатор, който да 
обхваща, удържа и регулира различните компоненти и субекти на системата. Да се твър-
ди, че регулаторните функции са били поети единствено или предимно от идеологията, ще 
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означава да се подменят емпиричните факти с декларативните изявления на партийните 
пропагандатори.  

От друга страна обаче, възниква питането: коя е нормативната система, която изпълнява 
тези регулативни функции? 

Тази система, която наричаме правна система на социализма, не би следвало да се търси 
единствено в нормативи, носещи името юридически. Водещият критерий ще бъде не фор-
малното самоназоваване, а реалните регулативни функции и самите форми на регулация. 
Изхождайки от подобен критерий, ще се окаже, че търсенето следва да се разшири по посо-
ка на регулативни практики, които не носят формалния юридически етикет – т.нар. вътреш-
ни инструкции, заповеди с нормативен характер, "секретни" наредби и т.н. Особеното ес-
тество на социализма като инвариант на модерно (или модернизиращо се) общество, както 
вече се посочи е своеобразният му синкретизъм. Но за разлика от синкретизма на традици-
онните общества, това е особен модерен синкретизъм, съдържащ в себе си значителна част 
от структурните компоненти на модерността като социална форма. Ето защо регулацията на 
социалистическия синкретизъм, следва и е следствие от структурните специфики на социу-
ма. Тази регулация се осъществява, както от част от нормите, които са елемент от формал-
ния "официален" юридически корпус – особено в неговото подзаконово ниво, така и от ве-
домствени, междуведомствени и партийни регулации, които независимо, че не са формално 
наречени правни, изпълняват правни функции и притежават собствено правни специфики.  

Те изпълняват правни функции, тъй като чрез тях и посредством тях се извършва отно-
сително трайно и относително абстрактно регулиране на значителна част от съществените 
социални връзки при социализма: държавното, институционалното и най-вече икономичес-
ко регулиране, планиране, контрол, процедури по налагане на различни по вид санкции и 
т.н. За съдебната система, такава каквато тя е структурирана, са оставени периферни дребни 
интереси, гравитиращи около и произтичащи от разрешената частна, евфемистично нарече-
на, лична собственост на гражданите. 

Прочее, това е една от съществените причини, българската правосъдна система да не е в 
състояние да регулира ефективно драстично нарасналия граждански и търговски оборот в 
годините на "прехода". Създаването на качествено различен като форми, вид и съдържание 
граждански процес, нямащ нищо общо с регулирането на мащабни икономически и финан-
сови потоци, българското гражданско и търговско правораздаване закономерно атрофира и 
катастрофира в годините след 1989.  

Описвайки тези особени форми на правния регулатор в условията на социализма, трябва 
да бъде казано, че това е йерархична нормативна система, чиято ефективност е следствие от 
властовата компетентност на институциите, които я произвеждат или прилагат. Същевре-
менно, тя не е вътрешно еднородна, поради обстоятелството, че покрива различни полета на 
действие: икономически, административни, такива свързани със сигурността, военната сфе-
ра в най-широк мащаб и т.н. Освен това, кръговете на, да я наречем най-общо, реалната 
правна сфера и на "официалната" юридическа нормативна система не само, че се пресичат, 
но профилът на тази пресеченост е исторически изменчив и относително динамичен. Нещо 
повече, често може да бъде наблюдаван нормативен дублаж, произтичащ от двойния пар-
тийно-държавен контрол върху едни и същи обществени отношения. Този дублаж, при кой-
то явната показност на формалната "външна" юридическа форма, прикрива действителния регу-
латив, дава вероятно основания да се твърди, че социализмът не познава правото като реален 
социален регулатор, или че при тази обществена форма правото изпълнява само и единствено 
декоративни показни функции. Сериозната задача тук би следвало да бъде, чрез конкретен ис-
торически анализ да се отчлени формалния нормативен пласт от реално действащия такъв. 

Разбира се, съществува обяснение, защо отвъд идеологическата предвзетост, както на 
противниците, така и на адептите на социализма, в неговите конкретни исторически форми, 
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е трудно да привидят наличието и функционирането на нормативна система, която нарича-
ме правна система на социализма.  

Твърде различна е тя по своя характер и форми от наложилата се "конвенционална" юри-
дическа система. Но всъщност, въпреки драстичните външни различия, този регулатор из-
пълнява сходни функции по подобие на "истинското" право. Той също е продукт на модер-
низационно (при това свръхускорено) развитие, той също отразява системната специфика 
на едно твърде различно от традиционното общество, той също има за задача да обхване, удър-
жа и регулира динамиката вътре в системата, той също не се структурира около инцидентни 
казуистични правила, а с хода на историческото време придобива реквизита на относително 
трайното регулиране по приблизително абстрактен начин на различни обществени връзки.  

Същевременно вярно е и това, че още със структурирането на системата в нея е заложе-
но изначално противоречие, което ще се развива с времето и това е противоречието между 
логиката на волевото, партийно властване и относително обективните императиви на вече 
създадените или създаващи се модерни компоненти. Тази динамика намира своя конкретен 
израз и опити за разрешение в различните "реформи" и "преобразувания" станали емблема-
тични (не случайно) особено за "зрелия" и "късен" социализъм. Като общо място в повечето 
изследвания на този период се определя търсенето на изход от очертаващото се с времето 
все по-мъчително противоречие, което накратко може да бъде дефинирано така: как да се 
съчетаят икономическата ефективност и иновативност с едновременното запазване на 
властта в социалистическата ѝ форма, т.е. как партийният властови монопол да остане 
непокътнат.  

Конкретните форми и динамика, на ниво нормативен пласт, на тази мащабна обществена 
колизия могат да бъдат проследени особено отчетливо от средата на 70-те години у нас. 
Най-общо тя се свежда до първоначално спорадични опити за вграждане в цялостния регу-
лативен комплекс на нормативни актове, чрез които се въвеждат различни степени на ико-
номическа и частична финансова самостоятелност за отделни стопански звена. Този процес 
се характеризира със следните важни особености. 

Първо, говорим действително за вграждане на отделни нормативни компоненти, докол-
кото цялостната регулативна рамка, базирана на основните властови принципи на социа-
лизма, остава непокътната. Точно в това се крие особеното противоречие и бих казал дву-
личие – въвеждаме /поне като формален акт/ някакви степени на икономическа самостоя-
телност без да поставяме под въпрос и да променяме принципа на йерархичност и поднад-
зорност на всичко и всички. Ето защо логиката на политическото властване перманентно ще 
влиза в задълбочаваща се колизия с логиката на икономическата ефективност. 

Второ, като следствие от първото, въвеждането на отделни компоненти на икономическа 
самостоятелност не се привижда, поне до втората половина на 80-те години, като елемент 
от цялостна промяна на системата. По този начин всъщност се демонстрира отсъствието на 
системно виждане, тъй като всяка реална промяна на който и да е съществен компонент на 
системата, неминуемо ще доведе (и доведе) до промени по цялата верига. Т.е. половинча-
тостта (въпреки непрекъснатото шумно деклариране за обратното в партийните документи) 
е крайъгълен камък на социалистическото "реформаторство". 

Трето, това реформаторство не е продиктувано от някакво дълбоко осъзнато разбиране 
за необходимостта от кардинални промени. То е външна, наложена, принудена реакция, 
породена от драстичната липса на икономическа ефективност на системата, така и не успя-
ла (не случайно) да влезе в постиндустриалното общество – обстоятелство с фатални после-
дици за нея, особено в сферата на военно противопоставяне със Запада. 

Четвърто, предвидените с различните нормативни актове, които ще разгледаме по-долу, 
степени на самостоятелност винаги се привиждат и артикулират в един чисто технократски 
и административно-управленски аспект. Цялата т.нар. реформа е поставена в плоскостта на 



 
 

193 

административно-икономическата ефективност и реторика, т.е. налице е своеобразно заиг-
раване на капитализъм, без да се дава сметка, че всяко прехвърляне на правомощия и ком-
петенции "надолу" по йерархическата верига не е просто технократски, административен 
акт. Това всъщност е предаване на ВЛАСТ. А в условията на социализма трансферирането 
на властнически правомощия не е само управленски или икономически въпрос. Предаване-
то на властта означава, рано или късно, поставяне под съмнение на самия принцип на конс-
труиране на властовата пирамида на социализма и оттам – до нейния демонтаж. 

Пето, изострянето на проблема за цялостната икономическа неефективност с последва-
щи елементи на задълбочаваща се криза, води по необходимост до постепенно разширяване 
на анклавите на реформаторска нормативна интервенция, за да се стигне през втората поло-
вина на 80-те години до практическото ѝ излизане извън сферата на икономиката – със съз-
даването на концепцията и практиката на т.нар. самоуправляващи се териториални общнос-
ти. Това в още по-голяма степен поставя под въпрос централизирания държавно-политиче-
ски контрол, който впоследствие бе демонтиран, по един логичен начин, тъкмо от предста-
вителите на управляващата върхушка. 

И шесто, никак не е случайна структурата и предметния обхват на основните норматив-
ни актове, които жалонират т.нар. икономическа реформа. Те в концентриран вид съдържат 
в себе си всички базови характеристики на един различен социален свят, разбира се, интер-
претиран все още със специфичния легален езоповски език на социализма. Като се започне 
от Правилника за икономическия механизъм и се стигне до водораздела – Указ 56, всички 
те регулират не само правния и управленски статут на отделните икономически единици. 
Около това ядро гравитират материи като взаимоотношения с бюджета, т.е. зародиша на 
едно бъдещо еманципирано данъчно законодателство от нов вид; взаимоотношения с бан-
ките, т.е. залагане сферата на кредита като самостоятелна пазарна дейност, принципно раз-
лична от "даването" и "отнемането" на финансов ресурс по пътя на насрещното планиране; 
разрешаване на стопански спорове, което означава, че отделните икономически единици се 
третират не като организационните проявления на единен държавен субект с единен инте-
рес, а като титуляри на различни, в това число и противоречиви интереси; облигационни 
взаимоотношения, което ще означава, че производството, разпределението и преразпреде-
лението ще се осъществява не чрез единната планова директива, а чрез институциите на 
т.нар. "социалистически" пазар.  

Тази, на пръв поглед, юридико-техническа подробност всъщност разкрива далеч по-
дълбок социален пласт. Опитите за "точкова" регулация чрез нормативни интервенции, съ-
държащи ключови реквизити на съвършено различни по тип и вид социални връзки, показ-
ва постепенното разгръщане и имплантиране в социалното тяло на социализма на икономи-
чески и управленски практики, които впоследствие ще се наложат през 90-те години. Съ-
щевременно самият интензитет на приемането на такива регулации и увеличаването на со-
циалните полета на тяхното приложение, сам по себе си е сериозен индикатор за наличието 
на заинтересовани еманципирани обществени субекти в, само външно еднородната, соци-
ална структура на социалистическото общество. 

9.2. Българският "преход" и мястото на правната регулация в него 

За да може да бъде разбрана българската ситуация, в контекста на т.нар. "преход" и мяс-
тото на правната регулация в него, ясно е, че преди всичко следва да бъде даден общ отго-
вор на принципния въпрос, доколко при социализма е възможно да има право и правна ре-
гулация? Отговорът на въпроса е дължим, доколкото напълно споделяме констатацията на 
Л. Тонева, че "статиката на социалистическата система е поставена под въпрос, а границите 
между социализъм и преход стават твърде размити, за да ги приемаме за очевидност. Което 
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има и друга изключително важна теоретико-методологическа последица – аналитичен ак-
цент върху двойствената природа на социалния живот и присъщата му регулация през це-
лия период, мислен като "преход", т.е. като "продължение на", а не толкова като "скъсване 
със" социализма."1 (курсив Л. Т.).  

Това, което е от значение за адекватния отговор е адекватността на самото питане. Фор-
мулирано по този често споделян тривиален начин, то очевидно изхожда от генералната 
предпоставка, че съществува някакъв универсален модел на "правото" въобще, на правото 
"по принцип". Следващият етап в хипотетичната операция е провеждане на сравнение меж-
ду този идеален универсален модел и конкретната социална реалност, към която той се съ-
отнася. Следват заключения, доколко между модела и конкретната социална реалност съ-
ществува близост или не. Оттам се правят съответните тежки изводи (често обилно идеоло-
гически подплатени), за наличието или отсъствието на правовост, безправовост, девиации в 
една или друга посока на анализираната действителност.  
Изначалната порочност на този подход е, че той изхожда от грешна предпоставка, 

развива порочни последици и прави грешни изводи, които няма как да бъдат други освен 
погрешни – тъкмо поради погрешното си основание.  

Изначалната грешна предпоставка се състои в това, че се допуска емпиричното наличие 
на нещо като универсален правен модел. Второ, особеностите и формите на създаване и 
функциониране на този модел, се представят като единствено възможните форми на създа-
ване, съществуване и функциониране на "правото въобще". Трето, изхожда се от допуска-
нето, че този модел има "способността" да експанзира в социалното пространство, а всички 
останали налични регулативни модели се третират или като социални реликти, или като 
социални девиации. В единия случай на тях им е предопределено да загинат, в другия слу-
чай те пак трябва да бъдат унищожени, бидейки форми на регулативна аномия. 

Проблемът при този доминиращ (доминиращ, защото всъщност е наложен от победили-
те в Студената война англосаксонци) подход, е че един специфичен исторически произве-
ден модел на нормативно регулиране – този на европейското модерно право бива наделен с 
точно такива универсални функции. Така специфичното придобива реквизитите на универ-
сално, а бидейки универсално – се превръща в "мярка за всички неща" и социална цел сама 
по себе си. Само че няма как да не заподозрем тук скрита програма за изтласкване на един 
особен регулатор и превръщането му в общ и единствено възможен нормативен модел.  

В първата част на изложението пределно схематично посочихме, че това което наричаме 
"модерно право" е особена нормативно-институционална констелация, която е станала въз-
можна тъкмо поради нуждите и особеностите на възникващата и експанзираща капиталис-
тическа модерност. Точно тези нужди и точно тези особености има за задача да отрази, 
удържи и възпроизведе модерното право. Същевременно отстояваме мнението, че самото то 
не би било възможно без мощния културен, регулативен и институционален фундамент на 
"стария режим" и наследената гръко-римска античност. Основна базова характеристика на 
модерното право е неговата динамична политическа "децентрираност" (Ю. Хабермас), като 
начини и способи за създаване, неговата обективирана във формално законодателство фор-
ма на налично съществуване, неговата подчертано субектна инструменталност, обслужва-
ща, в края на краищата, нуждите на пазара като фундамент на модерния свят. В този кон-
текст модерното право играе незаменима роля на интегриращ нормативен медиатор на този 
"свят без лице" (Х. Арент). Тънката спекулативна нишка се прокарва чрез идеята, че това е 

                                                 
1 В: "Предизвикателства пред България след присъединяване към ЕС", под научната редакция на 

доц. Ю. Захариева, София: Университетско издателство СУ "Св. Климент Охридски", 2010, стр. 45-46 
(курсив Л. Тонева). 
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единствения възможен вид модерност, респективно единствения адекватен на тази модер-
ност регулативен механизъм.  

Всъщност отвъд идеологическата предвзетост, като общо място в социалната наука вече 
се е наложила тезата, че т.нар. "социализъм" от съветски тип, установен в бившия Съветски 
съюз и впоследствие – в страните от Източна и Централна Европа, представляваше форма 
на ускорена (догонваща) модернизация, а създаденото от него общество бива третирано 
като особен вариант на модерно общество. Принципната разлика между капиталистическо-
то модерно общество и обществото на "социализма" е, че ако за едната форма движеща си-
ла, моделираща пряко или косвено цялата социална конструкция, е капиталистически фун-
кциониращия пазар и произтичащите от него социални групи, то при социалистическата 
форма на модерно общество ролята на пазара е заменена от тоталната държава. Разликата 
въобще не е периферна. Тя е кардинална, защото предопределя принципно различните 
форми на съществуване, регулиране и най-вече – на развитие на двете общества, както и 
края на едното.  

В началните етапи от своето съществуване социалистическата система бележи изключи-
телни темпове на растеж, като често тези темпове се основават на изграждане на социални и 
икономически структури буквално на "голо поле"1 Голямото предимство, но и илюзия на 
т.нар. "догонващи" модернизации е, че те имат пред себе си именно образци за догонване и 
съперници – в лицето на развития модерен, предимно западен, свят. Свръхмобилизацията, 
тоталната етатизация, вездесъщият контрол и съзнателното насочване на макрониво на на-
личните ресурси на обществото (в т.ч. и най-вече на хората, третирани именно като "ре-
сурс")2, обезпечават безпрецедентните темпове на развитие на социалистическите общества 
поне до началото на 70-те години на ХХ в. "Часът на истината" идва, когато в общи линии 
технологичната и институционална структура на едно модерно общество бива изградена, но 
самата тя едва ли може да се "движи" по-нататък предимно чрез тоталното административ-
но управление и контрол. Това, което в крайна сметка предопредели края на социалисти-
ческия експеримент бе и си остава фактът, че "системата" не бе в състояние да открие своя 
иманентна формула за "развитие" без да престане да бъде такава, каквато тя е – в своите 
базови социални параметри и политически лимити. "Развитието" изисква икономическа, 
технологична и социална иновация (при това перманентно), което очевидно не може са 
осъществи нито чрез по-нататъшно "затягане на гайките", нито пък чрез бутафорните сти-
мули на социалистическото "съревнование" (срамежливият социалистически евфемизъм на 
квазиконкуренцията). Иновацията изисква креативност на всички нива, а креативността, 
колкото и да звучи банално, изисква ... свобода и заинтересованост. А икономическата за-
интересованост може да се постигне единствено чрез даване на самостоятелност на иконо-
мическите звена, изразяваща се в задържане и преразпределение на част от рентата, полу-
чена в резултат от самостоятелната икономическа активност.3  

                                                 
1 Нещо, което понастоящем на друго ниво и в други условия демонстрира Китай. Въпросът е какво 

ще се случи след като бъдат изчерпани социалните лимити на догонващата модернизация в нейната 
имитационна фаза. 

2 Всъщност дълбокото презрение тъкмо към човека и неговите житейски нужди взривиха в крайна 
сметка социалистическия експеримент. 

3 Всъщност социалната иновация, продуцираща "развитие", т.е. промяна не е била, не е и не може 
да бъде самоцел, взета сама за себе си. Тя е само страничен продукт, получен вследствие от базовата 
конкурентна игра и натиск на пазара. Следователно, за да има социално развитие, което налага про-
мяна, трябваше да бъде променена носещата социална матрица на онова общество и тя да бъде преба-
зирана върху фундаментите на пазарната обмяна. Но това означаваше по същество "да бъде сменена 
системата", т.е. да бъде поставен под въпрос властовия монопол и привилегирован социален статус на 
"номенклатурата", което нямаше как да стане. При социализма, ако ни е позволено да перифразираме 
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Този въпрос обаче въобще не е толкова невинен и "технологообразен", колкото изглежда 
на пръв поглед. Всъщност поставени по този начин нещата това ще означава, че се поставя 
под въпрос насочването на съвкупния икономически ресурс към "върха", т.е. поставя се под 
въпрос централизираната експроприация и тоталния икономически и партиен контрол, 
осъществяван под формата на единна и централизирана държавна собственост. На "повърх-
ността" това противоречие се представи като противоречие между средните и висши еша-
лони на т.нар. "стопанска" номенклатура и "партийната" номенклатура.1 По същество обаче 
борбата бе не за запазване на т.нар. "социализъм", а за това коя точно група ще бъде до-
миниращия собственик на вече създадените икономически активи и в каква точно форма 
ще се извърши това. Накъсо – процесите от края на 60-те години на ХХ в. могат да бъдат 
разбрани именно като процеси на превръщане на номенклатурата от статусна прослойка 
(какъвто статут ѝ бе зададен от Сталин), в група от властващи собственици и котерий-
ните борби между различните фракции между тях. 

Въпросът за формата въобще не е за пренебрегване. Както е известно генезисът на явле-
нието в значителна степен предопределя неговото съдържание (Маркс). Поради самото си 
"дейностно" естество "стопанската" номенклатура, независимо от това дали го осъзнава или 
не, има интерес от пазарен тип обществена трансформация. Тъкмо на този терен тя се чувс-
тва уверена, който като цяло ѝ познат и близък.2 Трансформацията (т.е. присвояването) на 
натрупаната социалистическа собственост (т.е. на грамадните за нашите мащаби материал-
ни активи) по пазарен път ще означава, че самата тази собственост ще бъде подчинена на 
капиталовите флуктуации и на присъщата им конкуренция. Следователно отново, макар и в 
други исторически обстоятелства, правният регулатор ще бъде задвижен в новата икономи-
ко-политическа комбинация, а интерес от тъкмо такъв правен тип трансформация и най-ве-
че правен тип функциониране на така трансформираната икономическа система имат точно 
групите, които са свързани управленски и дейностно със социалистическата икономика.  

И обратното – доколкото т.нар. "партийна" номенклатура (т.е. действителните държате-
ли на реалната политическа власт) не са пряко обвързани със съдържателната технология на 
социалистическата икономика, а само с нейния политически, административен и силов кон-
трол, те гледат на нея в най-добрия случай като на "активи", които могат да бъдат присвое-
ни при удобни геополитически обстоятелства. Основната причина за трансформацията на 
късния социализъм бе, че управляващия номенклатурен слой от властваща група без собст-
веност неистово се стремеше към рязка смяна на своя икономически статус и превръщането 
му в собственически. Това последното въобще не означава обаче, че те са се стремели към 
пазарен или подобен на него тип трансформация. Както е известно от историята въобще не 
е задължително придобиването на собствеността и нейното по-сетнешно упражняване да се 
реализира в пазарни форми, по пазарни правила и чрез пазара.3 Което осъжда на изначална 
неефективност и краен неуспех всички опити за реформи на късния социализъм.4 Тук бе 

                                                                                                                                      
прочутата Ленинова мисъл, няма частни проблеми. Всеки аспект на обществото, дори чисто техничес-
ки, е в крайна сметка политически с всички произтичащи от това последици. 

1 Подробно вж. Чалъков, Иван и кол. "Мрежите на прехода (Какво всъщност се случи в България 
след 1989 г.)", издателство "Изток-Запад", София, 2008. 

2 Което обаче предопределя като цяло политическата ѝ некомпетентност, управленска и социална 
инфантилност в условията на последвалия "преход". 

3 Днешната тъжна картина на доминираща икономическа олигополия и властващ олигархичен ре-
жим у нас е ярко доказателство, че щедро ръсената пазарна шумотевица, особено характерна за 90-те годи-
ни на ХХ в. е служела само за банално прикритие на действителните цели на социалната трансформа-
ция. 

4 Тъкмо в търсенето на "квадратурата на кръга", т.е. на исторически възможния лимит между ико-
номическата и организационна самостоятелност и партийно-държавния контрол на върхушката пре-
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задействан инстинктът за самосъхранение на управляващата номенклатура, която в послед-
ващия период предприе напълно съзнателно и целенасочено стъпки за демонтиране на сис-
темата, но в изгодна за нея насока – под формата на привидно "демократични" революции и 
последвалия "преход".  

Но от друга страна именно продуктът на "социализма" – развитата индустриална систе-
ма, урбанизираното общество и относително сложните механизми за комуникация, налагат 
не толкова идеологическа1, колкото една особена и присъща тъкмо на тази система правно-
административна форма на социална регулация. Всъщност регулативната система на социа-
лизма представлява сложно преплетена бинарна двойка между формален законов корпус 
със съответната му правосъздаваща и правоприлагаща институционална инфраструктура и 
"вътрешен" партийно-политически регулативен механизъм, чиято грижа са сърцевинните 
политически, военни и икономически обществени процеси. Между тези два елемента на 
бинарната регулация съществува много сложна и исторически преплетена диалектика на 
съсъществуване. 

Юридическата "съставляваща" притежава няколко принципни характеристики, които 
явно я отличават от модела на "модерното право". На първо място това е формална норма-
тивна система, чиито източник и продуцент е партийно-номенклатурната върхушка, а не-
посредствен оформител на техническо и процедурно ниво – съответните държавно-админи-
стративни органи2. Следователно тук и помен няма от "децентрираните" форми на създава-
не на "модерното" право. И причината е повече от ясна: държавно-партийна система, чиято 
първа грижа е преднамереното моделиране и контрол на съвкупния социален живот "по 
определение" изключва институционален плурализъм като базисна предпоставка за изра-
ботване на глобалните нормативни решения.  

  На следващо място, приложното поле на тази нормативна система е с различни степени 
на валидност и приложимост. Така има сфери: семейноправни отношения, имуществен ста-
тус на гражданите и т.н., които не са с базов структуроопределящ характер. В тези сфери 
законовият сегмент действа относително плътно във всичките си измерения. Има полета, в 
които е налице дублаж в регулацията: един път като изработване на партийнополитическо и 
административно ниво и втори път само "обличане" на вече взетото предварително решение 
в юридиконормативни одежди. Такъв е типът регулация, валиден най-вече в сферата на 
икономическите и административни решения. Т.е. това е "тежкото" ядро на системата. Най-
сетне съществуват зони, в които нормативният сегмент служи само като фасада или декора-
ция: социалистическият конституционализъм, политическата система, горните етажи на 
правораздавателната система, правата на гражданите и т.н. По този начин юридическата 
система на социализма образно може да бъде оприличена на пулсиращи нормативни регу-
лационни кръгове, като най-силна валидност имат тези ѝ части, които се намират в перифе-
рията. Колкото повече погледът се придвижва към сърцевинните структуроопределящи 
(властови) обществени отношения, толкова повече нормативните "юридически" форми иг-

                                                                                                                                      
минават последните десетилетия на системата, преди тя да рухне в резултат от комбинираното дейст-
вие на вътрешните пороци и противоречия и външния геополитически натиск. 

1 Т.нар. "идеологизация" на режима, поне от втората половина на 70-те години, беше по-скоро 
прокрустово ложе, в което дори и най-горещите адепти на "строя" вече не влизаха. Тъкмо обратното: 
масово споделяния цинизъм и сблъсъкът между "голямата" и "малката" правда представляваха реал-
ния житейски пълнеж на онова общество. 

2 Включително и бутафорията, наречена социалистически "парламент". Сега със задна дата, из-
хождайки от реалностите на днешния ни ден, става все по-видно как тази бутафория придобива отно-
во плътност – чрез ред персонални недоразумения в лицето на мнозина днешни български "парламен-
таристи". Как тогава да не си спомним, че историята винаги се повтаря като фарс! 
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раят ролята на прикриващи реалните пластове и правилата, по които те се движат. А тези 
правила нямат нищо общо с прикриващия ги юридически фон.  

На трето място, системата е йерархично изградена, т.е. нейната архитектоника възпроиз-
вежда досущ социалната структура на социалистическото общество, а основна нейна харак-
теристика е императивният властнически метод на регулация, т.е. т.нар. декретен характер 
на законодателството. Което е логично, доколкото централизирания йерархичен фасон на 
системата следва да може да функционира точно по такъв – отгоре надолу начин на издава-
не и реализиране на управленските импулси. 

Но ако всичко това е така, основателно ще е питането що за регулативна система е това, т.е. 
дали тя е нормативна като съдържание, правна като форма и модерна като социален характер? 

Един от възможните отговори, имащ своите основания е, че това което наричаме "зако-
нова", "правова" и т.н. система на социализма, само по име може да бъде наричана така. 
Всъщност под тези термини не се крие "правото" такова каквото то се разбира, видяно в 
историческия контекст на създаване на "модерното" право. Под "нормативна" законообраз-
на форма е прикрита волунтаристката, волева административна форма на йерархично-
етатистко управление и контрол. Това касае както механизмите на създаване на нормативни 
програми при социализма, така и конкретните форми на тяхната реализация. Следователно 
това не са "закони", това не е "право" и това не е правна регулация, още пък по-малко "мо-
дерна" правна регулация. Т.е. социализмът "има" право като декорация, но социализмът не 
е правово общество.  

От гледна точка обаче на какво? Кой е абсолютният критерий, по който имаме възмож-
ността да съизмерваме и правим подобни изводи? 

Очевидно в горния случай ролята на такъв – явен или скрит, еталон играе модерното 
право на модерното капиталистическо общество. Следователно изхожда се от непроверима-
та и незащитима теза, че това е единствено възможната историческа форма на модерност, 
съответно това е единствената регулативна форма в качеството на модерно право. 

Ако социалистическата форма на модернизация е един от така или иначе исторически 
станалите и възможни начини за ускорена модернизация на изостанали традиционни об-
щества и ако социалната конструкция, която е резултат от този процес е вариант на модерно 
общество, то тогава регулативната система на това общество следва да съответства на него-
вата вътрешна социална архитектоника, която тя да удържа и възпроизвежда в съответните 
исторически възможни форми. Следователно регулациите, функциониращи при социализма 
са безспорно нормативни като съдържание. Не може и да бъде иначе: пред нас все пак е 
един сложен социален пейзаж на индустриализирано и урбанизирано общество. Такава со-
циална тъкан не може да се удържа и възпроизвежда само чрез идеологически заклинания 
или чрез силово управление ad hoc. Самата институционална и социална сложност и много-
образие: икономическо, организационно, институционално, властно налага общ, относител-
но абстрактен начин на формулиране на правилата. А това налага абстрактно нормативно 
регулиране. 

Правна ли е тази нормативна регулация?  
Ако за възможен правен еталон (т.е. отново абстрактно и аисторично) бъде избрана модер-

ната форма на съществуване и функциониране на правото, това не е правна регулация, доколко-
то тя не съдържа редица от носещите елементи на този тип модерна правна конструкция.  

Но модерната форма на съществуване на правото е само един от исторически възможни-
те типове правна регулация. Тогава кое е правното на правната регулация? Възможният къс 
отговор би бил, че доколкото тази нормативна система се създава от един силов държавно-
административен център и доколкото тя се прилага относително еднакво на цялата терито-
рия и е обезпечена най-вече с държавна принуда във всичките ѝ реални и мислими форми, 
то това е право.  
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Модерна ли е тази правна система? Отново по подобие на горния отговор: ако еталон за 
модерна правна система е тази, която пределно абстрактно описахме по-горе, това не е мо-
дерна правна система. Тя не съдържа нито един от ключовите социални реквизити на мо-
дерното право, а това е така, защото модерното право е "превърнатия" регулативен образ на 
едно центрирано около пазари и публична сфера общество. Но ако сменим оптиката тогава 
това, което наричаме иманентна правна система на социализма е вариант на модерна правна 
система. Вариант не означава еднаквост. Да се твърди, че онова общество е домодерно, тра-
диционно и т.н. означава да не се съобразим с конкретиката на онази социална действител-
ност. Всъщност това е друг исторически възможен и исторически станал вариант на модер-
на социална организация. Той е етатистки "произведен" и поради това носи всички характе-
ристики на този вездесъщ етатизъм, но това обстоятелство не променя характера му на мо-
дерно общество – с индустриална икономическа система, с преобладаващо урбанистичен 
профил, със сложна институционална система, нямаща нищо общо като принципи и форми 
на съществуване с домодерните общества. И най-сетне – със съответните културни форми. 
Следователно поне на най-базово ниво между този тип обществена организация и "същинс-
ките" модерни общества съществуват по-скоро прилики, особено ако те се сравняват едро-
форматно исторически с тези от домодерната епоха. 
Голямата структуроопределяща разлика е, че това е такъв тип обществена организа-

ция, чийто носещ възпроизвеждащ механизъм всъщност не е икономически. При цялата 
демонстрирана външна "икономизация" на обществения дискурс на социализма: планове, 
петилетки, трудов ентусиазъм и мобилизация и т.н., в своята съкровена основа това не е 
икономически "произведено" общество. Всъщност основният носещ механизъм на социа-
лизма е концентриран тъкмо във властовата вертикала, а неговата динамика е динамиката 
на сблъсъка между отделните клики вътре във висшия номенклатурен властови ешалон. 
Властовата, а не икономическата произведеност и логика на функциониране на социализма, 
предопределя и закономерното поражение, което претърпява стопанската номенклатура в 
сблъсъка ѝ с партокрацията и тайните служби през 80-те години у нас. На стопанската но-
менклатура винаги се е гледало като на вторична по отношение на сърцевинните механизми 
на социално и най-вече властово функциониране, както и по отношение на съответните им 
носители. Ето защо дори и в най-добрите си години тя не може да се сравнява като социа-
лен статус и управленски възможности с действителните държатели на властовите скрижа-
ли. Тази изначално заложена дилема предопредели в значителна степен както характера и 
формите на последващия преход през 90-те години на ХХ век, така и ролята на правото и 
правната регулация в него. 

Следователно ако пазарът задава изначалния профил и доминиращите социални сили, 
които движат модерните (капиталистически) общества от зората на Новото време поне до 
наши дни1, то тук при социалистическата модерност логиката е точно обратната. Ето защо 
да се опитваме да обясняваме онова общество с интерпретативните теоретични матрици, 
рожба на "същинската" модерност, ще означава да нарушим едно от базовите правила на 
социалната наука: а именно да изследваме предмета с метод, който му е адекватен и с оглед 
неговата мяра.  

                                                 
1 Казвам "до наши дни", тъй като понастоящем сме свидетели как тъкмо транснационалната капи-

талистическа върхушка елиминира пазара и като цяло капитализма – поне в познатия му вид. "Нео-
консервативната" революция от края на 70-те години на ХX в. ознаменува началото на тектонична 
обществена трансформация, в която няма място за идеологически идилии като "свободен" пазар, "чес-
тна" конкуренция, "меритокрация" и прочие идеологически залъгалки от времената на класическия 
капитализъм на XIX в. 
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Така властовата доминанта на социалистическия тип обществена организация предопре-
деля поне две неща: първо, бинарния регулативен модел и второ – мястото на правото в 
него. Доколкото това е модерно общество, то тази му социална характеристика изисква 
точно такъв: абстрактен "безлик" нормативен регулатор; доколкото това е диференцирано 
дейностно и отраслово общество (макар че е далеч от социалната дейностна диверсифика-
ция на "другата" – капиталистическа – модерност), юридическата регулация също търпи 
процеси на диверсификация; доколкото това е етатистки произведено общество, то и юри-
дическата регулация е йерархично построена и произведена, а самият ѝ фасон е императив-
но-декретен.1 

Най-сетне доколкото основна движеща "сърцевина" на тази форма на социален живот в 
крайна сметка не е в икономиката, а във "властовата вертикала", концентрирана в държав-
но-партийния връх, то точно тази решаваща зона е изключена въобще от прерогативите на 
юридическия регулатор. Което далеч не е случайно, а е логическо продължение на нейното 
естество и характер. Както А. Фурсов справедливо отбелязва по повод на съветския първо-
образец: "най-поразителното е над- (а следователно и не под-, не-) законността на комунис-
тическата форма на руската власт и на нейното въплъщение – КПСС, която е над (вън от) 
закона в пълно съответствие със съветското гражданско право (курсив мой – И. Х.). Съг-
ласно последното, всяка организация е можела да съществува (т.е. да бъде юридическо ли-
це, да владее имущество и т.н.) в разрешителен режим – държавата е трябвало да я разреши. 
Съветската държава е разрешила съществуването на всички организации в СССР, с изклю-
чение на една – КПСС. Нещо повече, точно КПСС (ВКП (б), РКП (б) някога е "разрешила" 
съществуването на СССР – като го е създала. В СССР не законът е определял съществува-
нето на КПСС, а точно обратното – решенията на КПСС са били източник на закона. (….) в 
съветската властова пирамида, колкото по-висш е статусът на организацията, толкова по-
малко юридически е дефиниран нейният статут и толкова по-малко тя е юридически регу-
лирана. На върха на пирамидата стои въобще над-законната и вън от закона КПСС."2 

Докато при класическата модерност движещата ѝ матрица е заложена в динамиката на 
пазарите и в произтичащите от тях доминиращи интереси със съответните социални носи-
тели, то на социалния "фасон" на този свят исторически "приляга" тъкмо правовата форма 
за регулация и реализация на интересите. Точно обратното – доколкото динамиката на влас-
товата партийно-държавна вертикала се базира на кланово-кастови групи и интереси, фик-
сирани в държавната власт3, на този тип отношения абстрактен регулатор – медиатор въоб-
ще не им "приляга". Нещо повече – докато чрез абстрактното нормиране се задава изначал-
но дефинирано поле със съответните "правила на играта", в която теоретично може да учас-
тва всеки, който отговаря на входните стандарти, то точно обратното – на "византийския" 
тип властова игра и залози преднамерената яснота е изначално противопоказана.  

Оттам закономерният резултат – тъкмо структуроопределящите най-важни "сърцевин-
ни" обществени отношения при социализма по определение изключват правна форма на 
съществуване и реализация, още повече пък такава, каквато предлага и познава описания 
по-горе модерен правен модел. Следователно тази съществена особеност предопределя 

                                                 
1 Подробно вж. в: Христов, Иво, "Български правни метаморфози", София, 2007. 
2 Фурсов, Андрей, И., "Русская власть, Россия и Евразия: Великая Монгольская держава, самодер-

жавие и коммунизм в больших циклах истории (tres-tres grand espace dans une tres-tres longue duree)." 
В: "Руский исторический журнал". – Москва, 2001. – Т. IV, № 1-4. С.15-114, стр. 35-36. 

3 Разбира се, това не е само техен патент. Същото се наблюдава и в "света на капитала". Подобни, 
че и далеч по-тежки кланови осмози се наблюдават и там. Принципната разлика е, че доколкото те са 
принудени обективно да се конкурират, това ги принуждава (до време) да спазват в крайна сметка, 
макар и често против техните интереси, поне базови нормативни стандарти. 
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двойния регулативен "фасон" на социалистическите общества – най-съществените за систе-
мата отношения да не бъдат юридизирани, въпреки наличните конституционни бутафории. 
Тази особеност обаче е от изключително значение – тя предопределя както модусите и ли-
митите за съществуване и функциониране, така и вторичността на правната система; както 
нейните реални възможности, така и възможностите за пълен произвол при нейната употре-
ба, включително и чрез т.нар. "правоприложни" органи. Обстоятелството, че ключовите 
властови групи структурират своите отношения извънправно предопределя и бутафорност-
та, и пълното неглижиране на правния регулатор в последващия "преходен" период, а оттам 
и драмата с "нестаналото" правово общество на прехода. Твърдим обаче, че за това причи-
ните въобще не са технически, юридически или институционални. Точно обратното – съ-
ществува дълбоко структурирана мрежа от отношения и интереси, които налагат точно та-
кова, а не друго състояние на правовостта у нас. Следователно ако по някакви неведоми 
причини все пак и въпреки всичко в условията на т.нар. "преход" възникнеше някаква фор-
ма на "правово" общество у нас, това би било не правило, а точно обратното – необяснима соци-
ална аномалия на фона на базовите обществени предпоставки, които мощно налагаха и налагат 
точно обратното – "неправова" форма на съществуващите доминиращи социални връзки.  

Най-сетне този характер на правната система предопределя още един решаващ неин 
ефект:"липса на доверие в наследения правно-юридически корпус, стигащо до цинизъм и 
неверие в самата възможност за съществуване на всеобщо задължителни икономически 
правни норми. Норми, които изразяват обществения интерес, разбиран като съвпадащ с то-
зи на мнозинството граждани."1 Вторичността на правната система, както и нейният под-
чертано етатистки фасон по определение изключва участие на заинтересовани широки со-
циални групи, извън върховете на властовата пирамида, в механизмите и формите за нейно-
то изработване и прилагане. Това означава, че съществуващия при социализма нормативен 
корпус е двойно делегитимиран. Веднъж по линия на властовата вертикала, която вижда в 
него само и единствено технико-нормативно средство от вторично естество, доколкото "ис-
тинските" средства и механизми за тяхното изработване и употреба са на съвършено друго 
ниво и втори път по линия на липсата на масова обществена подкрепа, доколкото "населе-
нието" вижда в съществуващия правен регулатор предимно държавно-партиен инструмент, 
който не отразява "обществен интерес" и поради това може и следва да бъде заобикалян или 
нарушаван при удобен случай. Това води до състояние, при което ефективността и прило-
жимостта на правната система ще е функция само и единствено на различните форми на 
държавна принуда: "мека" или "твърда". Като следствие всяко "пропукване" на етатистката 
база (което стана през 80-те години на XX в.) води до рухване на нормативното построение, 
което се крепи предимно на тази база. Нещо повече – обществената делегитимация на този 
вариант на правото води до делегитимация на какъвто и да е било правов ред впоследствие. 
Разрушителният бацил на правовото неглижиране обаче не е продукт на криворазбран на-
ционален "характер", както това често се привижда, а точно обратното – това е закономерна 
социална реакция спрямо регулатор, който не се базира на доминиращ обществен интерес. 
Делегитимацията на правото "въобще" води до нахлуването и ефективното използване на 
регулативни инструменти от съвършено различно естество – клановоподобни договаряния, 
лични (т.е. не абстрактни и не нормативни) връзки и зависимости, дифузно разпространение 
на насилие в различни форми като убедително средство за постигане на стратегии с разли-
чен обсег и т.н. Следователно взривяването на каквито и да е било обществени условия, 
правещи каквито и да е било форми на правото необходим обществен регулатор, водят за-
кономерно до обективната невъзможност за функционирането на каквато и да е било форма 
на правов ред в бъдеще.  

                                                 
1 Чалъков, И., И. Христов, Т. Митев. Черните дупки на българската енергетика, стр. 40. 
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Ако пък всичко, казано по-горе е така, то очевидно е, че първо условие за реално общес-
твено действие днес ще е адекватното дефиниране на днешната проблемна ситуация, а това 
не може да стане без изясняване на базисните обществени предпоставки, правещи модерно-
то право възможно, необходимо и действено. Обстоятелството, че съвременна България има 
реципирано от Европа законодателство и копирана оттам система от правораздавателни 
институции, не води автоматично до европейски правен ред. Имитацията и реалността са 
две принципно различни неща, въпреки формалните прилики. Ето защо същностният проб-
лем въобще не е финансов, организационен, персонален или нормативен. Той е социален, а 
като такъв е следствие и елемент от цялостната социалноисторическа логика на разви-
тие на българското общество десетилетия наред. Така ако съдебната система "по опреде-
ление" трябва да защитава личността, собствеността, икономическия и граждански оборот, 
то точно това влиза в противоречие с основни императиви на т.нар. "преход". Следователно 
политическата и икономическа логика на провеждащите "прехода" "елити" влиза в драс-
тично противоречие тъкмо с основните цели на едно ефективно правораздаване и правна 
регулация. Ето защо резултатът бе, е и ще е беззъбо и дирижирано правосъдие. Дали това е 
съзнателна стратегия или не е нещо подлежащо на дискусия. Но очевидно е, че приложени-
ят в България модел на т.нар. "независима" съдебна власт произведе двуликия Янус на едно 
формално независимо, но практически дирижирано правораздаване на всички нива и звена 
на системата. Последвалата корупция, съчетана с клиентелизъм, срастване със (и създаване 
на) престъпността и вторичната депрофесионализация са само закономерни следствия. Към 
това трябва да бъде добавено, че самата логика на самоконституираща се, самоконтролира-
ща се и практически безотговорна съдебна власт е изначално порочна, доколкото обектът на 
контрол и субектът на контрол са едни и същи. 

Следователно ако естеството на проблема е социално, то и средствата за неговото разби-
ране и решаване също би следвало да бъдат такива. Ясно е, че системата не може да се ре-
формира сама. И не защото не може, а защото не иска: настоящето статукво устройва както 
нея, така и редица политически "сили" и икономически групировки. Следователно субек-
тът на реформата както и волята (ще рече и интереса, и знанието) за такава реформа 
трябва да дойдат отвън.  
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Втора част 

ПОЛИТИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ  
НА СЪЩНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА  

"СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

Втората част на изследването се състои от три раздела. В първия от тях ще направим 
анализ на същността и експлоататорския характер на "социалистическа" държавна собстве-
ност. Във втория ще изследваме формите, степента и динамиката на експлоатацията при 
българската "социалистическа" държавна собственост. В третия ще изследваме динамиката 
на жизненото равнище при българската "социалистическа" държавна собственост. 

Първа глава 

СЪЩНОСТ И ЕКСПЛОАТАТОРСКИ ХАРАКТЕР НА БЪЛГАРСКАТА 
"СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

Методологическата основа на нашето изследване е класическият марксизъм. От гледна 
точка на класическия марксизъм Октомврийската, Деветосептемврийската и т.н. революции 
по своя характер са буржоазни революции, дали силен тласък на утвърждаването на капи-
талистическия начин на производство. В резултат от тези революции най-напред в Русия 
възниква съветския вид на държавния капитализъм, който впоследствие се превръща в уни-
версална форма за преход от патриархално към капиталистическо общество в развиващите 
се страни. Средствата за производство в този тип общества са собственост на номенклату-
рата на управляващата класа, която експлоатира класата на наемните работници. 
За да разкрием по-подробно същността на нашият подход, най-напред ще разгледаме 

същността на революциите, които в официалната наука се определят като "социалистичес-
ки". След това ще разгледаме проблема за държавната собственост, като покажем, че тя е 
групова, а не обществена собственост. Ще изследвам кой е субектът на собствеността при 
държавната собственост и какъв е характерът на отношенията между него и непосредстве-
ния производител. След това ще покажем, че в разделението на труда управляващата класа 
играе ролята на предприемач. 

1.1. Същност на Октомврийската, Деветосептемврийската  
и останалите революции от този тип 

Нашето разбиране за буржоазния характер на Октомврийската, Деветосептемврийската 
и т.н. революции се основава на утвърдения в историческата наука подход, който разглежда 
трансформацията на традиционното общество в капиталистическо като продължителен, 
многовековен процес. Трансформацията се извършва чрез цяла поредица от революции, 
първата от които е основна, а следващите утвърждаващи капиталистическия начин на 
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производство. Във Франция например само промяната в политическите отношения утвърж-
даването на господството на буржоазията продължава почти цял век – от 1789 г. до 1871 г., 
когато се счита, ча окончателно кристализира буржоазната политическа система. А транс-
формацията на съсловните отношения в капиталистически в сферата на икономиката и со-
циалната психика започва много по-рано и продължава значително по-късно. 
Според нас, така наречените "социалистически" революции всъщност са вторични бур-

жоазни революции, утвърждаващи капиталистическия начин на производство. Те са ха-
рактерни за слаборазвити страни, които са въвлечени в международното разделение на тру-
да с напредналите капиталистически страни. В страните от втория и третия ешелон на капи-
тализма утвърждаването на капиталистическия начин на производство, става в утежнени, в 
сравнение със страните от първия ешелон на капитализма, условия. 

Общото, типичното за тези страни, е това, че поради по-късния преход към капиталис-
тическия начин на производство националният капитал на тези страни се намира в неизгод-
но положение в международното разделение на труда. Ето защо националните елити в зна-
чително по-голяма степен, отколкото при страните от първия ешелон на капитализма, из-
ползват силата на държавната власт за провеждане на бърза централизация на нацио-
налния капитал като благоприятно условие за неговото натрупване и конкурентоспособ-
ност.1 Разнообразни са формите на централизация на капитала. В слаборазвитите страни 
основна форма за централизация на капитала е неговата национализация. 
Има два основни варианта на национализация. 
А. Единият е, когато са национализирани голяма част от средствата за производство 

(например в металургията, машиностроенето, транспорта, пощите и т. н.). Но по-значимата част 
от националния капитал е атомизирана в индивидуалните капитали. В по-голяма или по-малка 
степен натрупването предшества централизацията на капитала. Често се запазва формална де-
мокрация. Този вариант е близък с традиционния път на развитието на капитализма. 
Б. При втория вариант национализацията е всеобхватна. Обединена под знамето на ко-

мунистическата идеология, радикална фракция на политическия елит заграбва властта и 
установява стабилен авторитарен политически режим. Чрез всеобхватна национализация тя 
става собственик на целия национален капитал и започва активна предприемаческа дейност. 
С бързи темпове се провежда индустриализация на страната. 
Дали в дадена страна ще се реализира единият или другият вариант, е въпрос на слу-

чайност. Факторите, които оказват влияние, кой от двата варианта ще се осъществи, са най-
разнообразни – икономически, политически, идеологически, социално-психически и т.н. 
Например важен фактор е силата на националната буржоазия. При социалните катаклизми, 
ако буржоазията е достатъчно силна, тя може да наложи първия вариант (Германия, Италия, 
Португалия, Япония и др.). Но ако националната буржоазия е слаба, то тогава друга фрак-
ция на управляващия елит може да завоюва политическа победа, да унищожи предишните 
собственици и да завладее националния капитал. В този случай се реализира вторият вари-
ант – Русия, Китай, България и пр. 

                                                 
1 Използването на силата на държавната власт за "подпомагане" на генезиса на капитализма не е 

специфика на слаборазвитите страни. То е характерно и за страните от първия ешелон на капитализма. 
Изследвайки генезиса на капитализма, Маркс отбелязва за Англия, Франция, Холандия, Португалия и 
Испания, че "...те всички използват държавната власт, т.е. концентрираното и организирано общест-
вено насилие, за да ускорят процеса на превръщане на феодалния начин на производство в капиталис-
тически и да съкратят преходните стадии. Насилието е акушерка на всяко старо общество, когато то е 
бременно с ново. Самото насилие е икономическа потенция." Виж: Маркс, К. "Капиталът", т. I, Съч., 
т. 23, стр. 753. Специфичното за слаборазвитите страни, например за СССР в периода на генезиса на 
капитализма – първите две десетилетия след Октомврийската революция, са мащабите на държавно 
организираното насилие – например при провежданито на колективизацията. 
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Много често значение имат и външните фактори. Например в нашата страна навлизане-
то на Съветската армия през есента на 1944 г. е решаващият фактор, за да се реализира вто-
рият вариант. В Гърция наличието на английски войски и американски капитали дава пре-
вес на националната буржоазия и се реализира първият вариант. 

Национализацията на целия капитал, на всички средства за производство, позволява 
много бързо да се решат задачите на генезиса на капитализма. Повечето от разгледаните в 
първата част на изследването автори подчертават, че при държавния капитализъм комунис-
тическите партии извършват бърза индустриализация. Разглеждат този момент като същ-
ностна характеристика на модернизацията на изостаналите обшества. Това е безспорно 
така. Трябва да се добави, че индустриализацията е важен момент не просто на модерниза-
цията, а на утвърждаването на капиталистическия начин на производство. Добре е из-
вестно, че едрата промишленост е материално-техническата база на капиталистическия на-
чин на производство. Две са най-съществените характеристики на капиталистическия начин 
на производство: 1) основното средство за производство е машината; 2) експлоатира се тру-
дът на наемен работник. 

Докато на първия момент, макар и половинчато се обръща внимание, то на втория прак-
тически не се обръща никакво внимание. А той е може би по-важен. Генезисът на капита-
листическия начин на производство е свързан с експроприация на дребната частна собстве-
ност. При простото стоково производство непосредственият производител е и притежател 
на средствата за производство. Общественото производство е проста сума от трудовата 
дейност на индивидуални стокопроизводители. Обективните и субективните фактори на 
производството са слети в отделния стокопроизводител.1 Но за да стане възможна рациона-
лизацията на общественото производство и да се даде възможност на овеществената в сред-
ствата за производство обществена производителна сила на труда да обхване цялото поле 
на човешката дейност, е необходимо да се разкъса връзката на слетите в отделния стокоп-
роизводител обективен и субективен фактор на производството. Необходимо е дейностите 
по организацията на производството, по неговата рационализация, по умножаването на об-
ществената производителна сила на труда да станат функция на отделна класа (класата на 
капиталистите), която е освободена от непосредствено производителния труд. Непосредст-
веният производител трябва да остане собственик само на работната си сила и по такъв на-
чин живият труд да бъде подчинен на овеществения в средствата за производство минал 
труд, на натрупания хилядолетен опит на човечеството. 

"Към какво се свежда първоначалното натрупване на капитала, т.е. неговият историчес-
ки генезис?" – пита Маркс. И отговаря – "Доколкото то не е непосредствено превръщане на 
робите и крепостните в наемни работници, следователно доколкото не е проста промяна на 
формата (защото и такива случаи е имало – бел. наша), то означава само експроприация на 
непосредствения производител, т.е. разпадането на онази частна собственост, която почива 

                                                 
1 Тук ние, разбира се, огрубяваме нещата. В историята на човешката цивилизация във всеки отде-

лен социален организъм успоредно съществуват различни начини на производство, различни форми 
на присвояване на принадения продукт, например личностна рента (робството), личностно-поземлена 
рента (крепостничеството), поземлена рента (арендата), капиталистическа (присвояване труда на на-
емни работници) и, разбира се, независимият дребен собственик, който присвоява лично произведе-
ния от него самия принаден продукт (предварително силно окастрен от държавата чрез преки и косве-
ни данъци). Но във всеки социален организъм винаги доминира една от тези форми на присвояване на 
принадения продукт, на икономическа реализация на собствеността и затова всяко едно общество с 
по-голяма или по-малка степен на точност може да се определи като робовладелско, съсловно (фео-
дално) или капиталистическо (Впрочем робовладелското общество е също вид съсловно общество). 
По този въпрос виж чудесната статия на В. Илюшечкин "Типь зкономической реализации докапита-
листической зксплоататорской собствености", сп. "Экономические науки", № 9, 1983. 
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на собствен труд."1 И по-нататък: "Неговото унищожаване, превръщането на лилипутската 
собственост на мнозина в едра собственост на малцина, т.е. експроприацията на земята, на 
средствата за живот и на работните инструменти на широките народни маси – тая ужасна и 
трудна експроприация на народната маса, образува предисторията на капитала... Експроприаци-
ята на непосредствените производители се извършва с най-безпощаден вандализъм и под нагона 
на най-подлите, най-мръсните, най-дребнавите и злобни страсти! Частната собственост, придо-
бита със собствен труд и почиваща, тъй да се каже, на срастването на отделния, независи-
мия производител с неговите средства на труда, се измества от капиталистическата частна 
собственост, която почива на експлоатацията на чужд, но формално свободен труд."2 

Такава ли е същността на това, което ставаше в Русия след Октомврийската революция и 
в България след Деветосептемврийската революция? Работи ли парадигмата за Октомв-
рийската революция като утвърждаваща капиталистическия начин на производство в Ру-
сия? Ще разгледаме колективизацията в СССР – най-мащабното мероприятие на съветската 
власт, променило социалната тъкан на обществения организъм. Ще покажем, че чрез нея се 
прави сериозна крачка в утвърждаването на капиталистическия начин на производство, кое-
то е безспорно доказателство, че Октомврийската революция е буржоазна по своята същ-
ност. Защото същността на една революция се определя от това, какъв тип общество 
възниква в резултат от нея. 

1.2. Утвърждаване на капиталистическия начин  
на производство в СССР и България 

На втория ден след завземането на властта съветското правителство приема "Декрет за 
земята". В основата на декрета е така наречената "селска препоръка за земята", съставена от 
редакцията на в. "Известия на Всерусийския съвет на селските депутати" въз основа на 242 
местни селски препоръки. Земята се национализира в съответствие с т. 1 от препоръката, 
където е фиксирано, че "Правото на частна собственост върху земята се отменя завинаги; 
земята не може да бъде нито продавана, нито купувана, нито давана под аренда или под 
залог, нито отчуждавана по какъвто и да било друг начин."3 В същото време формите на 
ползване на земята според тази препоръка "...трябва да бъдат съвършено свободни: по до-
макинства, хуторна, общинна, артелна – както бъде решено в отделните села и селища."4 
Ленин изрично отбелязва, че този декрет е в духа на есеровската програма. Но той смята, че 
"като демократично правителство ние не можем да отминем решението на нисшите народни 
слоеве, макар и да не сме съгласни с него. В огъня на живота, като го прилагат на практика 
и го провеждат по места, селяните сами ще разберат къде е истината... Русия е огромна и 
местните условия в нея са различни, ние вярваме, че самите селяни по-добре от нас ще съу-
меят да разрешат въпроса правилно, така, както трябва."5 

Много скоро обаче тези добри пожелания – селяните сами да решават – са забравени. 
Преминава се към "непосредствен продуктообмен" между града и селото – към "продраз-
верстка". На практика този "непосредствен продуктообмен" не е нищо друго освен иззем-
ване, реквизиране на цялата селскостопанска продукция над жизнения минимум. Първа-
та фаза на този процес е въвеждането на държавен монопол в изкупуването на селскосто-
панската продукция. Пшеницата се е изкупувала на цени около осем пъти по-ниски от па-

                                                 
1 Маркс, К. "Капиталът", Съч., т. 23, стр. 762. 
2 Пак там, стр. 763. 
3 Ленин, В. И. "Доклад за земята, държан на 26 октомври 1917 г.", Събр. съч., т. 35, стр. 22. 
4 Ленин, В. И. Пак там, стр. 24. 
5 Пак там. 
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зарните. Следващата фаза е приетият през януари 1919 г. декрет "За разпределяне между 
произвеждащите губернии зърнените храни и фуражи, подлежащи на отчуждаване, в разпо-
реждане на държавата". Това е вече същинският "непосредствен продуктообмен". И тъй 
като за болшевиките въвеждането на "непосредствения продуктообмен" между града и се-
лото е индикатор за въвеждане на комунизъм в разпределителните отношения; и тъй като 
това става в условията на война – те наричат този период "военен комунизъм". 

Безспорно една от причините, може би най-важната, е катастрофалното положение на 
страната в условията на гражданска война, гладът в промишлените градове. Но има и друга 
причина. В ограбването на селото започва да проявява своята природа новият крупен хищ-
ник, партийно-държавната бюрокрация, болшевишката номенклатура.1 

Одържавяването на основните средства за производство в промишлеността превръща 
партийно-държавния апарат в крупен собственик. Тъй като юридически земята е също 
държавна собственост, съвсем естествено е, че партийно-държавният апарат се чувства соб-
ственик и на земята, и чрез "продразверстката" се опитва да пристъпи към реализиране на 
една от функциите на собственика – ползването, присвояването на принадения продукт. Но 
юридически не значи фактически. Фактически собственик на земята в този период са селя-
ните. За да се превърне във фактически собственик на земята, партийно-държавният апарат 
трябва да стане организатор на производствения процес в селското стопанство. В този мо-
мент за това той няма сили. Затова се проваля "военният комунизъм" – защото не може да 
се реализира едната функция на собствеността – присвояването, без да се реализират други-
те функции – разпореждането и владеенето. 

Политиката на реквизиции води до това, че селяните рязко намаляват посевните площи.2 
Болшевишката номенклатура е принудена да премине от политиката на реквизиции към 
продоволствен данък. Преминаването към "новата икономическа политика" – НЕП (новая 
экономическая политика), е признаване на фактическото състояние на нещата – селяните 
са социалният субект, който се разпорежда и владее земята. Което обаче не означава, че 
апетитът на крупния хищник изчезва. 

След въвеждането на НЕП за няколко години селското стопанство укрепва. Междувре-
менно става ясна илюзорността на есеровската програма. В селското стопанство започва 
утвърждаването на дребната частна собственост. 

Тогава настъпва времето на втория опит! 
В края на осемдесетте години в СССР много се спори: "Не е ли могло да продължи 

"строителството на социализма" по пътя на НЕП?" Могло е! Но това не е строителство на 
социализъм, а утвърждаване на капиталистически отношения в селското стопанство. НЕП-
ът и колективизацията това не са два пътя в строителството на социализма, а два пътя в ут-

                                                 
1 Политиката на реквизиции се реализира от създадена на 4 ноември Комисия по продоволствието, 

която на 11 ноември взема решение и започва да изпраща специални отряди от войници, моряци, ра-
ботници и червеноармейци в зърнопроизводителните райони. През януари 1919 г. се преминава към 
планиране на реквизициите, като всяка провинция, област, район, община, трябва да предаде на дър-
жавата предварително фиксирана квота. Квотота се определя спрямо очакваната реколта. Обикновено 
за изходна база се взема реколтата от 1913 г. Освен пшеница в квотите влизат и определени количест-
ва картофи, яйца, месо, млеко и др. Срещу изпълнените квоти болшевишката номенклатура разпреде-
ля между селяните разписки, които дават право за получаване на промишлени стоки. Тези разписки 
обикновено нямат съответното стоково покритие. До края на 1920 г. са задоволени едва 15% от полу-
чените разписки. Виж: "Черната книга на комунизма", Изд. "Прозорец", С., стр. 84. 

2 Освен чисто икономическа страна – намаляване на посевните площи, съпротивата на селяните 
срещу реквизициите се изразява и в множество бунтове и въстания. Например през март-август 1919 г. в 
районите на Средна Волга и в Украйна; февруари-август в провинциите Самара, Уфа, Казан, Тамбов и 
Украйна и др. 
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върждаването на капиталистическите отношения в аграрния сектор. Да не забравяме, че 
Русия тогава е едно традиционно общество, в което е "ставал" капиталистическият начин на 
производство. 

Ото Лацис, Василий Селюнин, Борис Можаев и др. убедително доказват, че при НЕП 
селското стопанство се е развивало много по-успешно, отколкото след това при колхозния 
строй.1 И стигат до извода: ръководството на болшевишката партия начело със Сталин е 
направило лошия избор, за което носи вина пред съветския народ. Забавно е как се обясня-
ват причините за прехода от политиката на НЕП към колективизацията. Според Ото Лацис 
"ясно е, че завой от такъв мащаб не може да се обясни само с отрицателните лични качества 
на вожда. И с никакви лични моменти не може да се обясни поддръжката, която тогава е 
получил Сталин от болшинството на ръководния слой на партията. Той е отразил обектив-
ните черти на социалната психология на епохата и преди всичко революционното нетърпе-
ние на младата работническа класа, дърпаща се от изостаналостта към достоен живот."2 

В това, разбира се, няма нищо вярно. Работническата класа съвсем не е заинтересована 
от свръхексплоатацията на селячеството. Ликвидирането на НЕП е удар и срещу работни-
ческата класа, тъй като ограничава нейните възможности да продава работната си сила на 
различни собственици на капитал и да среща на пазара конкуриращи се производители на 
потребителски стоки. Ликвидирането на НЕП е ликвидиране на конкуренцията между дър-
жавното предприемачество и частното предприемачество, което в най-малка степен е изгод-
но на работническата класа. Но О. Лацис е прав, че Сталин получава подкрепата на бол-
шинството от партийната номенклатура. А защо я получава? 

Защото по това време крупният собственик на промишлеността – партийно-държавният 
апарат, партийната номенклатура, е вече готова да се превърне от юридически във факти-
чески собственик на земята, да установи капиталистически отношения и в аграрния сектор. 
Безспорно е, че капитализмът в Съветска Русия е могъл да се развива и по пътя на НЕП. В 
аграрния сектор капитализмът може да се развива и по пътя на дребното селскостопанско 
производство, както е например във Франция. Но слаб е бил дребният собственик да устои 
на вече изправилия снага крупен хищник. Годината на големия "прелом" – 1929, не е, както 
се опитват да представят, година на избор между два пътя: единия, който е с по-ниски тем-
пове на индустриализация, но затова стратегически по-ефективен, устойчив и стабилен, а 
другият – с много по-високи темпове на индустриализация, но за сметка на това с много по-
висока обществена цена – терор, репресии, икономически спадове и т.н. Под повърхността 
на този спор стои друг въпрос: дали да оставим земята собственост на селяните, или да я 
присвоим. Излишно е да се казва, че всъщност избор не е имало, защото природата на 
крупния капитал е една – хищническа. Наивно е да се очаква от болшевишката номенкла-
тура, която по това време вече е изградила своята йерархична структура, която вече е раз-
полагала със силна армия и мощен репресивен апарат, да остави земята собственост на се-
ляните. Съветска Русия тръгва по пътя на Англия – използване на цялата мощ на репресив-
ния апарат за обезземляване на селяните, за превръщането им от собственици в наемна ра-
ботна сила, защото новият собственик на едрия капитал вече има силата да го направи. 

Генералната битка между привържениците на НЕП – фракцията на Бухарин, Риков и 
Томски, и групираното около Сталин ръководно ядро на болшевишката партия е на обеди-
нения пленум на ЦК и ЦКК на ВКП (б), проведен на 18 април 1929 г. В доклада си на пле-
нума Бухарин много убедително доказва, че въпреки комунистическата си фразеология, 
започнатата под ръководството на Сталин политика на "извънредни мерки" в селското сто-

                                                 
1 Лацис, О. "Проблема темпов в социалистическом строительстве", сп. "Коммунист",  № 18, 1987; Се-

люнин, В. "Истоки", сп. "Новий мир", № 5, 1988; Можаев, Б. "Не взирать!", сп. "Огонек", № 26, 1988. 
2 Лацис, О., Цит. пр., стр. 90. 
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панство практически означава война със селячеството и отказ от политиката на НЕП, че 
тази политика неминуемо ще доведе до срив в икономиката на страната.1 Тезата на неговата 
фракция е за продължаване на линията на НЕП на съобразяване с икономическите интереси 
на дребния производител. Фракцията на Бухарин претърпява поражение на пленума. Съби-
тията в следващите години показват, че, от една страна, неговите опасения за сривове в 
икономиката са правилни – например големият глад в Украйна 1932-34 г., значителното 
намаляване като цяло обема на селскостопанското производство (ако 1913 г. се вземе за 
базова, то в 1928 г. съвкупната селскостопанска продукция е 124%, а в 1933 г. – 101%.2) 
Събитията показват обаче и нещо друго! А именно, че от друга страна, Бухарин и неговата 
фракция са подценили предприемаческите качества на болшевишката номенклатура. 
Колхозите се оказват подходяща форма за организация на производствения процес в аграр-
ния сектор. Въпреки че не успява да развие високоефективно селскостопанско производст-
во, болшевишката номенклатура чрез колхозите си осигурява достатъчно стабилен експор-
тен източник на средства за индустриализацията. 

Трябва да се отбележи, че в началото партийната номенклатура използва "хуманни" ме-
тоди за обезземляване на селяните. Още в 1927 г. тя започва да намалява изкупните цени на 
селскостопанската продукция и да повишава цените на промишлените стоки. По такъв на-
чин, лишавайки селяните от техния суверенитет над произведения продукт, тя се опитва без 
кръв и жестокости да им отнеме собствеността. Оказва се обаче, че селяните не разбират от 
"добра дума". Те отказват да продават на държавата продукцията си на цени, които са три-
четири пъти по-ниски от пазарните. От реколта 1927 г. на държавата са продадени едва 4,8 
милиона тона пшеница, което е с 2 милиона тона по-малко в сравнение с предходната година. 
Резултатите от държавните доставки през 1928 г. са още по-катастрофални въпреки мащабните 
репресивни мерки. Започват масови селски бунтове. И затова през 1929 г. едрият капитал прис-
тъпва към физическо изтребване на съпротивяващите се заварени собственици на земята, (което 
е правил и в другите, по-рано тръгнали по капиталистически път страни).3 

Във втори параграф "Експроприацията на земята на селското население" и в трети па-
раграф "Кървавото законодателство против експроприираните след края на XV век" на 24 
глава от I том на "Капиталът" Маркс детайлно разкрива как е протичал този процес в Анг-
лия. Разликата между обезземляването на селяните в Англия и обезземляването им в Съвет-
ска Русия е в темповете. В Англия са били необходими повече от два века, докато оконча-
телно се унищожи класата на независимите селяни – йоумените, а в Съветска Русия това 
става за по-малко от две десетилетия. След като са изтребени или изселени няколко милио-
на (най-вероятно около 2 милиона депортирани и около 6 милиона загинали), останалите 
около сто милиона вече "доброволно" стават колхозници, отказват се от собствеността си и 
се превръщат в наемна работна сила. 

Може да ни се възрази: "Колективизацията не е установяване на капиталистически от-
ношения в селското стопанство, тъй като установените форми на експлоатация имат дока-
питалистически характер – селското население е юридически закрепено по местожителст-
во и няма свобода на придвижването, т.е. не е собственик на работната си сила." 

Капиталистически или докапиталистически тип е експлоатацията в аграрния сектор в 
Съветския съюз непосредствено след колективизацията? Според нас това е открит теорети-

                                                 
1 Виж: Н. И. Бухарин, "Проблеми теории и практики социализма", изд. "Политической литера-

туры", М., 1989, стр. 253-308. 
2 Виж: Народное хозяйство СССР 1922-1972, ЦСУ СССР, Статистика, М., 1972, стр. 219. 
3 Масовата "колективизация" започва през юни 1929 г. Десетки хиляди комунисти, комсомолци, 

активисти са изпратени в помощ на местните органи на властта и на ГПУ за провеждане на насилст-
вената "колективизация". 
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чен въпрос. На пръв поглед е от докапиталистически тип. Чрез държавния монопол в търго-
вията с потребителски стоки, от една страна, и чрез ниските изкупни цени на селскостопан-
ската продукция, от друга страна, болшевишката номенклатура поставя селскостопанското 
население в положение, твърде подобно на крепостничеството. Още повече – миграцията 
към градовете, въпреки че е извънредно голяма, през цялото време е контролирана от дър-
жавата (чрез паспортния режим). В същото време болшевишката номенклатура чрез меха-
низацията и мелиорацията влага капитал в селскостопанското производство. Тя е организа-
тор на производствения процес. Следователно партийно-държавният апарат присвоява при-
надения продукт не във формата на докапиталистическа рента, както е в съсловните общес-
тва, а във формата на печалба от авансирания капитал, което е типично за капиталистичес-
кия начин на производство. Въпреки че експлоатацията на аграрния сектор в СССР в пери-
ода на колективизацията и след това има черти, характерни за докапиталистическите фор-
мации, в най-важната си характеристика – начина на използване на принадения продукт, тя 
може да се определи като капиталистически тип експлоатация. Защо? 

Защото принаденият продукт се използва за производствено потребление, а не за лично, 
както в съсловните общества. В съсловните общества общественият продукт има формата 
на потребителна стойност, а не на стойност. Дори в социални организми с добре развити 
паричностокови отношения общественият продукт има формата на потребителна стойност, 
тъй като парите, получени от продадените на пазара занаятчийски произведения, се използ-
ват за закупуване на стоки за лично потребление (и, разбира се, за инструменти и ресурси, 
осигуряващи простото занаятчийско и аграрно възпроизводство), а не се капитализират. В 
СССР общественият продукт от селскостопанското производство през повечето време има 
стокова форма, а принаденият продукт винаги се капитализира. 

Но дори да приемем, че колективизацията възпроизвежда докапиталистически произ-
водствени отношения, опровергава ли се с това нашето твърдение, че тя е процес, съпътст-
ващ трансформацията на традиционното общество в капиталистическо? Не! Именно иззем-
ването по извъникономически път, при това понякога не само на принадения, но и значи-
телни части на необходимия продукт от селскостопанското население, създава предпостав-
ки за свръхбърза индустриализация. Всъщност в Съветския съюз между промишлеността и 
аграрния сектор са се репродуцирали отношения, подобни на отношенията: промишлен 
център – селскостопанска периферия (метрополия – колония), които можем да наблюдаваме 
при страните от първия ешелон на капитализма. При тях промишленият център осигурява 
своето господство над селскостопанската периферия не само икономически – чрез по-
висока производителност на труда, но и политически. Чрез политическия репресивен апарат 
той си осигурява възможност да изземва по извъникономически път значителни части от 
необходимия продукт. В страните, в които побеждават революции от типа на Октомврийс-
ката, отношенията от типа център – периферия, се формират вътре в страната. Необходи-
мостта от свръхексплоатация на периферията (в случая на аграрния сектор) в тези страни е 
по-голяма, отколкото в страните от първия ешелон на капиталистическия начин на произ-
водство, тъй като тези страни заемат неблагоприятно положение в международното разде-
ление на труда. За тях извъникономическите методи на експлоатация на аграрния сектор са 
естествени. Те не са специфични само за колективизацията в СССР.  

В България на пръв поглед начинът, по който се установяват капиталистическите от-
ношения в селското стопанство след Деветосептемврийската революция, е твърде различен 
от този в СССР. При нас не се извършва национализация на земята, а се образуват трудово-
кооперативни земеделски стопанства. Официално земята остава собственост на създалите 
ТКЗС-то кооператори. Но на практика веднага след образуването на ТКЗС държавата за-
почва да превръща земята в своя собственост. Как? Най-напред е ликвидирана рентата, след 
това започва системно понижаване на изкупните цени на селскостопанската продукция, 



 
 

211 

пълно унищожаване на пазарните отношения, определяне "отгоре" на това, какво къде да се 
отглежда и пр. Така далеч преди образуването на АПК (което е последна крачка в този про-
цес) номенклатурата на Българската комунистическа партия се превръща във владелец на 
земята. Това обяснява защо образуването на АПК не предизвиква социални вълнения. За-
щото земята преди това е вече отчуждена от селяните. 

Този процес на постепенно одържавяване на земята е свързан с използването на извъ-
никономически методи за изсмукване на принадения продукт. И не само на принадения, но 
в определени моменти и на значителни части от необходимия продукт, което обаче създава въз-
можности за изключително кратък времеви период страната ни да бъде индустриализирана. 

Тук стоят, разбира се, въпросите за границите на свръхексплоатацията на аграрния сек-
тор, за това доколко изземваните от селото ресурси са се влагали в стратегически правилни 
направления и много други. Всеки процес, който прекрачи границите на своята необходи-
мост, се превръща в своя противоположност. Неговите резултати от положителни се прев-
ръщат в отрицателни. С тези проблеми тук няма да се занимаваме. Това, което искаме да 
подчертаем, е, че репресвните методи на извъникономическо изземване на принадения про-
дукт са закономерност, а не случайност за страните, които тръгват по-късно по капиталис-
тически път на развитие. Те са специфична проява на характерното за първоначалния етап 
на натрупване на капитала широко използване на докапиталистическите форми на екс-
плоатация. Или както отбелязва Маркс по повод на робството в Съединените американски 
щати: "Прякото робство е сърцевината на нашата съвременна индустрия, така както маши-
ните, кредитът и т. н. Без робство няма памук, без памук няма съвременна индустрия, имен-
но робството придаде ценност на колониите, именно колониите създадоха световната тър-
говия, а световната търговия е необходимо условие за едрата машинна индустрия. Впрочем 
преди установяването на търговията с негри колониите даваха на Стария свят само твърде 
малко продукти и не променяха що-годе забележимо лицето на света. Ето защо робството е 
икономическа категория от огромно значение. Без робството Северна Америка – най-
напредналата страна – би се превърнала в патриархална страна. Зачеркнете само Северна 
Америка от картата на света и ще имате анархия, пълен упадък на търговията и съвременна-
та цивилизация. Съвременните народи са съумели само да замаскират робството и да го 
въведат открито в Новия свят."1 

Според нас в СССР и България експлоатацията в аграрния сектор е своеобразен синтез 
на докапиталистически (личностно-поземлена рента) и капиталистически (печалба от аван-
сирания капитал) отношения. Но в СССР безусловно в масов мащаб, а в България в неизме-
римо по-малък мащаб, е съществувала и личностната рента, тоест робството. Присвояване-
то на принаден продукт чрез използване на извъникономически методи на принуда в СССР 
се е осъществявало чрез ГУЛАГ (Главно управление на лагерите). Това е била система на 
въоръжено насилие, чрез което големи маси обезправени хора са поставени в лична зависимост 
от болшевишката номенклатура. И в СССР, а в извесна степен и за много по-кратък период и в 
България, също както в страните от първия ешелон на капитализма, индустриализацията, пър-
воначалното натрупване на капитала става чрез използването на робски труд.2 
                                                 

1 Маркс, К. "Маркс до Павел Василиевич Аненков", Съч., т. 27, стр. 377. 
2 Първото звено на ГУЛАГ е създаденият в началото на трийсетте години лагерен комплекс  

Соловки на Бяло море. Предназначението му е било дърводобив – основно за износ. През 1934 г. 
Главното управление на лагерите (ГУЛАГ) поглъща 780 колонии, подчинени до този момент на На-
родния комисариат на правосъдието. От този момент експлоатацията на труда на затворниците добива 
мащабни измерения. ГУЛАГ създава огромни затворнически комплекси. През 1935 г. в лагерите на 
ГУЛАГ под въоръжен контрол се трудят около милион затворници (965 000). А през 1941 г. затворни-
ците са вече близо два милиона (1 930 000). Техният робски труд в сурови природо-климатични усло-
вия се използва в добивната промишленост – дърводобив, златодобив и др., в строителството на желе-
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Освен икономическите си функции ГУЛАГ изпълнява и "възпитателни" функции. Въпреки 
цялото си предубеждение към официалната цел на лагерите – трудово превъзпитание, не можем 
да отречем, че те действително изпълняват и подобна функция. Какво имаме предвид? 

Генезисът на капитализма, разкъсването на връзката на непосредствения производител с 
неговите средства за производство, експроприирането на дребната частна собственост и 
превръщането на масата от населението в наемни работници е болезнен процес, свързан с 
прилагането на жестокост и насилие спрямо народните маси. Това води до маргинализация 
и пауперизация на значителни слоеве от населението. Те се десоциализират и криминали-
зират. Лагерите на ГУЛАГ безспорно изиграват роля в приучаването на бившия свободен 
селскостопански производител на правилата на фабричната дисциплина. Приучаването ста-
ва чрез насаждането на страх. В 3 параграф на XXIV глава – "Кървавото законодателство 
против експроприираните след края на XV век. Законите за намаляването на работната зап-
лата", Маркс подробно разкрива варварските методи, чрез които загубилите традиционния 
си поминък и бит и пауперизирани селяни са приучвани към дисциплина. Например зако-
нът от 27-а година от царуването на Хенри VIII предвижда при залавяне на скитник той да 
се подлага на побой. При повторно залавяне освен побой му се отрязва половината ухо. При 
трето залавяне се екзекутира. През 1547 г. Едуард VI издава закон, според който всеки, кой-
то откаже да работи, се дава като роб на онзи, който го е посочил като празноскитащ. Гос-
подарят има право да го принуждава с камшик и чрез оковаване във вериги да върши и най-
отвратителните дейности. Всеки господар може да сложи на своя роб желязна халка на шията, 
на ръцете или на краката, за да го познава по-лесно и да е по-сигурен, че няма да избяга.1 Това са 
само малка част от законите, които Маркс излага, даващи му основание да обобщи: "Ето как по 
силата на тези чудовищно терористични закони селското население, насилствено експроприи-
рано, изгонено и превърнато в скитници, е било приучено с камшици, дамгосвания и инкви-
зиране към една дисциплина, необходима за системата на наемния труд."2. 

По-голямата част от затворниците са се озовали в лагерите, осъдени заради "ограбване 
на социалистическата собственост", "хулиганство", "напускане на трудовия пост", "сабо-
таж" (всъщност най-често – просто неумение да работят с машините), "нарушаване на зако-
на за паспортите", "спекула" и др. подобни. Те обикновено са осъдени на петгодишен срок. 
Ето защо от 20 до 35% от лагеристите ежегодно са освобождавани.3 Освобождаването не 
означава пълна свобода. Обикновено те са оставяни на заточение или въдворявани в север-
ните или други райони с тежки природо-климатични условия. Безспорно е обаче, че затва-
рянето в лагери поради трудови "престъпления" създава страх и постепенно приучава нови-
те поколения работници към правилата на фабричната дисциплина. Методите, които са из-
ползвали болшевиките, за да превърнат масата от бивши дребни селскостопански произво-
дители във фабрични работници, поразително приличат на методите, които са се прилагали 
в Англия в идентичния период – на първоначалното натрупване на капитала. 

                                                                                                                                      
зопътни линии, канали, промишлени комплекси и т.н., които заемат все по-значимо място в икономи-
ката на страната. Например през 1939 г. добиваното от затворниците в Колима злато е 48 тона – 38% 
от всичкия добив на злато в Русия. Виж: "Империя на лагерите". В: "Черната книга на комунизма", I 
част, 11 глава, Изд. "Прозорец", стр. 182-193. Извъникономическа принуда се е прилагала и към една 
друга социална прослойка – на депортираните. Въпреки че те бързо са се ресоциализирали в общест-
вото и обикновено не са били обособявани в отделни производствени единици, а са участвали в "сме-
сени" бригади, техните производствени норми са били 30-50% по високи от тези на другите работни-
ци и заплахата от репресии при тяхното неизпълнение или неспазване на трудовата дисциплина са 
били много по-големи. 

1 Маркс, К. "Капиталът", Съч., т. 23, стр. 738. 
2 Пак там, стр. 740. 
3 Виж: "Черната книга на комунизма", стр. 184. 



 
 

213 

Има и друг момент, по който генезисът на капитализма в Англия и СССР поразително си 
приличат. А именно по войната, която господстващата класа води срещу работническата 
класа в периода на генезиса на капитализма. 

Маркс отбелязва, че след като приключи периодът на първоначалното натрупване на ка-
питала, работническата класа поради своето възпитание, традиции, навици "признава усло-
вията на този начин на производство като от само себе си разбиращи се природни закони. 
Организацията на развития капиталистически производствен процес разбива всяка съпроти-
ва... все още продължава да се прилага извъникономическо, непосредствено насилие, но 
само по изключение."1 В предходния период – на генезиса на капитализма, обаче, нещата 
не стоят така. "Зараждащата се буржоазия се нуждае от държавната власт и я използва, за да 
"регулира" работната заплата, т.е. да я държи принудително в граници, благоприятни за 
получаването на принадена стойност, за да удължава работния ден и да задържа самия ра-
ботник в нормална степен на зависимост от капитала. Това е съществен момент на тъй на-
реченото първоначално натрупване."2 И той разглежда войната, която чрез държавната 
власт води срещу работника английската буржоазия в периода на генезиса на капитализма. 

Същата война срещу младата работническа класа в СССР води управляващата класа първи-
те две десетилетия след Октомврийската революция. Тази война е разгледана подробно в "Чер-
ната книга на комунизма" в 4-та глава на I-ва част под заглавие "Мръсната война".3 

Болшевишката партия успява да завземе властта и да укрепи режима благодарение на 
това, че решава двата съдбоносни за съществуването на социума въпроса – прекратяването 
на войната и даването земята на селяните. Това безспорно е в интерес на широките народни 
маси и в частност и на работническата класа. Заграбил обаче много бързо промишления, 
банковия и търговския капитал, партийно-държавният апарат започва да води към работни-
ческата класа политика, съответстваща на неговата нова социална роля. В качеството си на 
съвкупен капиталист той започва война срещу работническата класа, целяща смазването на 
всеки опит на работниците да защитават икономическите си интереси; имаща за цел широ-
кото прилагане на извъникономическа принуда спрямо работниците. В поведението на 
болшевишкия партийно-държавен апарат се проявяват класическите за природата на съв-
купния капиталист рефлекси на груб, брутален грабеж. Подчертаваме рефлекси, тъй като 
болшевишката върхушка е живеела и действала със самосъзнанието, че върви по единст-
вено правилния път за защита на интересите на работническата класа и народните маси. Но 
класовите рефлекси са нещо изключително и те винаги водят до поведение, адекватно на 
социалната роля, на социалната позиция. 

Трудностите с продоволствието, ниските хранителни дажби създават недоволство сред 
работническата класа срещу управлението на болшевиките. През март 1919 г. в големите 
градове започват протести и стачки срещу болшевишкия режим. Те са организирани и ръ-
ководени от есерите. Особено опасни за болшевиките са вълненията в Путиловските заводи. 
Ленин лично заминава за Петроград. Но, когато на 12 и 13 март той и Зиновиев се опитват 
да говорят пред стачкуващите работници, те са освиркани. В резултат на това на 16 март 
поделения на ЧК завземат със сила Путиловските заводи. Арестувани са около 900 работ-
ници. Повече от 200 стачници са екзекутирани без съд и присъда. Останалите са допуснати 
на работа, след като подписват декларации за лоялност. 

Потушени със сила са и многобройните стачки в гр. Тула, Сормово, Брянск, Твер, Ива-
ново-Вознесенск, Астрахан и др. Тъй като често стачките на работниците се използват от 
политическите противници на болшевиките, при което са избивани функционери на болше-

                                                 
1 Маркс, К. Цит. произв., стр. 740. 
2 Пак там, стр. 840, 741. 
3 Виж: "Черната книга на комунизма", изд. "Прозорец", стр. 75-98. 
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вишкия режим, то репресиите срещу участниците в стачките понякога са дивашки и вар-
варски. Например в Астрахан от 12 до 14 март са избити и издавени между 2 и 4 хиляди 
работници и бунтовници. 

В края на 1919 г. и началото на 1920 г. по инициатива на Троцки се преминава към "вое-
низиране" на труда в повече от 2000 предприятия. Това не е нищо друго, а опит за широко 
прилагане на извъникономически средства за принуда към труд. "Военизирането" на труда, 
съчетано с все по-нарастващите трудности в продоволствието, с все по-намаляващите даж-
би на работниците, предизвикват многобройни масови стачки и бунтове. През първото по-
лугодие на 1920 г. стачки има в 77% от големите и средните индустриални предприятия в 
Русия. Те са потушавани брутално. Организаторите и активистите са арестувани, изпраща-
ни в лагери или екзекутирани. Особено опасна за болшевишкия режим е стачката в тулски-
те оръжейни заводи. Тя започва на 6 юни 1920 г., когато част от работниците металурзи 
отказват да работят поисканите от дирекцията допълнителни часове. Към тях се присъеди-
няват и жените работници, които отказват да работят в неделя, защото само тогава могат да 
ходят в селата за продоволствия. Когато комисия от ЧК започва арести и разследвания, хи-
ляди работнички и домакини отиват в комисията и искат също да бъдат арестувани. За ня-
колко дни са арестувани повече от 10 000 души. Режимът се убеждава, че тези хора са на 
границите на физическите си възможности, и отстъпва, без да прилага жестоки репресии. 

Политиката на "военния комунизъм" се оказва задънена улица. С правителствен декрет 
от 21 януари 1921 г. се намаляват с една трета хлебните дажби в Москва, Петроград, Ивано-
во-Вознесенск и Кронщат. Започват нови масови стачки и бунтове. Срещу манифестиращи-
те работници са хвърлени поделения на ЧК, които стрелят на месо. Арестувани са хиляди 
работници. Когато обаче в края на февруари избухва бунт на моряците във военната база 
Кронщат, масово подкрепен от работниците в местните заводи, болшевишката власт разби-
ра, че повече не може да се продължава по този път. Бунтът е потушен жестоко, но след 
това Ленин предлага новата си икономическа политика – НЕП. Върхушката на болшевиш-
ката партия се отказва от опита си за широко прилагане на извъникономически средства за 
принуда към труд. Тя разбира, или по-точно усеща, че в качеството си на съвкупен капита-
лист трябва да действа като предприемач, който купува работната сила, а не като робовла-
делец, упражняващ физическа принуда към труд. 

Или, ако обобщим, трябва да кажем, че това, което става в Русия след Октомврийската 
революция, както по своята същност, така и по своите методи е идентично с процеса на ге-
незиса на капитализма в Англия и другите страни, тръгнали по-рано по пътя на капита-
лизма. Основните моменти са: 

1. Разкъсване на връзката на непосредствения производител с неговите средства за про-
изводство, експроприация на земята и на работните инструменти на народната маса и ней-
ното превръщане в наемни работници. Това е същността на колективизацията. 

2. Масово насилие спрямо експроприираната народна маса. Създаване на трудови лаге-
ри, чрез които, от една страна, десоциализираните и пауперизирани народни маси се приу-
чават към правилата на фабричната дисциплина. А, от друга страна, чрез извъникономичес-
ки средства (личностна отработъчна рента) се осигурява евтин труд в добивната, строител-
ната и пр. промишлености. Това е същността на ГУЛАГ. 

3. Брутална война срещу работническата класа, така че да се примири с ниската цена на 
работната си сила и да "приеме условията на новия начин на производство, като разбиращи 
се от само себе си природни закони". 

Тези характеристики на социалната трансформация, които стават в Русия след Октомв-
рийската революция, показват, че тази революция е буржоазна. Може да се спори дали е 
вторична – утвърждаваща, или е основната буржоазна революция. Има възгледи, според 
които февруарската и Октомврийската революция са две фази на една и съща революция. 
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Ако това се приеме за вярно, то Октомврийската революция е основната буржоазна революция. 
Господстващото мнение обаче е, че Февруарската и Октомврийската революция са две последо-
вателни революции. Ако е така, то основна буржоазна революция е Февруарската, а Октомв-
рийската революция е вторична, утвърждаваща капиталистическия начин на производство. 

В България ролята на основна революция изиграва Руско-турската освободителна вой-
на. Деветосептемврийската е вторична, утвърждаваща капиталистическия начин на произ-
водство революция. 

След като приключи периодът на генезис на капитализма, което в СССР става в средата 
на трийсетте години, а в България в края на петдесетте години, се утвърждава трайна сис-
тема на икономически и обществени отношения, при която "собствеността върху условията 
за осъществяване на труда е отделена от работниците". А самите работници признават "ус-
ловията на този начин на производство като от само себе си разбиращи се природни зако-
ни". Спецификата е в това, че всички средства за производство са държавна собственост. 
И тъй като при тази форма на собственост не е непосредствено видно кой е субектът на соб-
ствеността, то и досега в обществените науки и във всекидневното съзнание доминира раз-
бирането за "обществения" характер на държавната собственост. Поради това в следващия 
параграф ще разгледаме въпроса – обществена или частна е държавната собственост? 

1.3. Характер на държавната собственост 

А. Методологически предпоставки на анализа 
Формата на собственост е вид производствено отношение. В казионната "марксистка" 

литература се счита, че е главното производствено отношение. Въпреки че ролята на раз-
делението на труда е не по-малка, безспорно отношенията на собственост и по-специално 
собствеността върху средствата за производство са възлови за всяко общество и не е слу-
чайно, че всички сериозни анализи на характера на едно или друго общество започват с изслед-
ване на собственическите отношения. Ние се придържаме към класическото марксово разбира-
не за собствеността като исторически определено отношение между индивидите и социалните 
групи по повод присвояването на условията на производството и резултатите от труда.1 

В така наречените "социалистически" страни значителна част от средствата за производ-
ство бяха държавна собственост. Освен държавната собственост, в тези страни съществуват 
и много други форми и видове собственост. В учебника по Политическа икономия (изд. 
Наука и изкуство, С, 1989) се изброяват следните форми и видове собственост: 1. Общона-
родна, която има два вида – държавна и общинна; 2. Кооперативна, която има три вида – а) 
кооперативно-колхозна; б) кооперативна в сферата на производството на стоките и услуги-
те; в) кооперативна в сферата на потреблението; 3. Лична, с два вида: а) на средства за про-
изводство; б) на домашно имущество. Освен тези видове собственост се изброяват и смесе-
ни видове собственост – собственост на обществените организации, държавно-кооператив-
на собственост, държавно-кооперативна-лична собственост, кооперативно-лична, смесена-
международна собственост.2 Доминацията на държавната собственост определя "социа-
листическото" съдържание на останалите видове собственост.3 

                                                 
1 Относно дискусията за същността на категорията собственост, проведена в бившите "социалис-

тически" страни, виж: Стайков, П. "Собствеността при социализма", УИ "Климент Охридски", С, 
1988, стр. 9-97. В книгата си П. Стайков лансира и една интересна идея за собствеността като вещна 
форма на отношенията индивид – общност, като отношения на присвояване на чужда воля, което се 
осъществява посредством вещи, стр. 96. 

2 Политическа икономия, изд. "Наука и изкуство", С, 1989, стр. 437. 
3 Пак там, стр. 416. 



216 

Казионната "марксистка" идеология определя държавната собственост като "обществе-
на", като собственост на целия народ. Подчертава нейната принципна разлика от "частната" 
собственост. В различния характер на двата вида собственост вижда причините за коренна-
та разлика между капиталистическите и "социалистическите" общества. Колкото и да е па-
радоксално, това разбиране на казионния "марксизъм" е утвърдено в обществените науки и 
в развитите страни и дори крайните идейни противници на "марксизма" също считат дър-
жавната собственост за "обществена", коренно различна от "частната" собственост, прие-
мат, че именно разликата между "обществената" и частната собственост обуславя коренно 
различния характер на капиталистическите и "социалистическите" общества. 

Разликата между "комунистическата" и "антикомунистическата" идеология е в оценката 
на "обществената" собственост. "Комунистическата" идеология счита, че "обществената" 
(общонародна) собственост е адекватна форма на производствени отношения за високораз-
витите технологични общества. Че тя дава възможност за рационална организация на про-
изводствения процес. Че при нея се синхронизират интересите на участниците в производс-
твото, ликвидира се експлоатацията на "човек от човека", утвърждават се социалното ра-
венство между хората и социалната справедливост. "Антикомунистическата" идеология 
прокламира, че "обществената" собственост е неадекватна форма на производствени от-
ношения за високоразвитите технологични общества, че тя не позволява рационална орга-
низация на производствения процес, че при нея е невъзможно синхронизирането на интере-
сите на участниците в производствения процес. Проблемът за експлоатацията или не се ко-
ментира, тъй като тази категория обикновено отсъства в категориалния апарат на "антико-
мунистите" и на западните учени изобщо, или ако присъства, "обществената" собственост 
се определя като експлоататорска.1 

Според нас категорията "обществена" собственост има изцяло идеологически, а не нау-
чен характер. Тя обслужваше идеологически управляващата класа в страните с доминираща 
държавна собственост. След "нежните революции" в Източна Европа тезата за "обществе-
ния" характер на държавната собственост идеологически обслужваше и завзелия властта 
антикомунистически елит. Нашата теза е, че държавната собственост не е обществена, а е 
групова собственост. "Обществена" собственост по принцип не може да съществува. Соб-
ствеността може да бъде само частна. 

Ще защитим тази теза най-напред с два методологически аргумента: 
- По начало подходът както на официалната комунистическа идеология, така и на пъс-

трата гама на "антикомунизма" за обуславяне на "обществения" характер на държав-
ната собственост е научно неиздържан. И "комунистическите", и "антикомунисти-
ческите" "теории" постулират тезата за коренно различния характер на "социалисти-
ческата" (обществена, общонародна) собственост от капиталистическата частна собс-
твеност, от различната обемност на държавната собственост в капиталистическите и 
"социалистическите" страни. Когато държавната собственост е всеобемаща или поне 
доминираща, то тя губи характера си на частна (или групова) собственост и се прев-
ръща в обществена собственост, в собственост на целия народ. И съответно коренно 
се променя нейният характер – изчезват отношенията на отчуждаване и присвояване 
на принадения продукт, а според комунистическите идеолози и отношенията на екс-
плоатация. Тази форма на собственост е принципно различна от капиталистическата 
частна собственост. 

                                                 
1 Интересно е, че западните учени употребяват категорията "обществена" собственост единствено 

за така наречените бивши "социалистически" страни. Тази категория липсва в анализа на държавната 
собственост в техните страни. Тук те използват друга категория – категорията публична собственост. 
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Такъв подход за обяснение характера на собственическите отношения е съвършено не-
издържан. Характерът на собствеността, степента на развитост на собственическите отно-
шения се определят не от обемността на субекта на собствеността, а от характера на отно-
шенията между собственика на средствата за производство и непосредствения производи-
тел. Един е характерът на собствеността в съсловните общества, където непосредственият 
производител не е собственик на работната си сила и е лично зависим (различна степен на 
зависимост има в различните цивилизации, в различните епохи, различните слоеве на насе-
лението и пр.) от привилегированото съсловие – собственик на основното средство за про-
изводство – земята. Друг е характерът на собствеността в капиталистическите общества, 
където непосредственият производител е собственик на работната си сила и е юридически 
независим от собствениците на капитала. Субектът на собствеността и при двата типа об-
щество може да е индивидуален или групов.1 Кой вид собственост преобладава – индиви-
дуалната или груповата, безспорно влияе на спецификата на обществото. Но не определя 
неговия характер. Характерът на обществото, ще повторим, се определя от отношенията 
между собственика на средствата за производство и непосредствения производител. За да се 
определи характерът на доминиращата при "социализма" държавна собственост, трябва да 
се установи кой е собственик на средствата за производство и какви са неговите отношения 
с непосредствения производител – работническата класа. В това отношение вече е направе-
но немалко, преди всичко от Тони Клиф и дисиденти като Джилас, Восленски и др.; 

- "Обществена", "общонародна" собственост, при която всички членове на обществото 
участват наравно в присвояването на принадения продукт, е невъзможна още и защо-
то основният предикат на собствеността – присвояването на принадения продукт, 
има за свой дихотомен двойник отчуждаването на принадения продукт, което често 
се забравя. Отчуждаване и присвояване на принаден продукт е възможно само тогава, 
когато едни социални субекти притежават, а други са лишени от средства за произ-
водство. В книгата си "Производство, производствени отношения, превърната фор-
ма" И. Николов много вярно отбелязва, че: "Ако материалното богатство се присвоя-
ва всеобщо, тогава то не се отчуждава от никого, следователно то не принадлежи на 
никого, т.е. при тези условия по същество няма собственост... Само когато хората ка-
то колективи или индивиди си противостоят един на друг като различни собствени-
ци, в обществото се пораждат и развиват икономически отношения."2 Тази теза му 
позволява да направи извода, че "Собствеността като икономическо отношение въз-
никва на определен етап от общественото развитие, когато се появяват и развиват 
стоково-паричните отношения, когато присвояването на богатството става цел, сми-
съл и обществен мотив на общественото производство."3 

И. Николов не продължава по-нататък и не стига до логическия извод на своята теза, а 
именно, че "обществена" собственост в човешката цивилизация не е имало. Официалните 
идеолози обаче много вярно схванаха, че горната теза отрича един основен постулат на 
"марксизма" – че в зората на човешката цивилизация собствеността е била "обществена", 
което е един от аргументите, че саморазвитието на обществото на определен етап (който е 
                                                 

1 Казионната комунистическа идеология насаждаше възгледа, че държавната собственост е "отк-
ритие" на "социализма". Този възглед за съжаление е доминиращ в общественото съзнание в бившите 
"социалистически" страни. Струва ми се, че е доминиращ в общественото съзнание в целия свят. Ис-
тината е точно обратна. В основните центрове, където се е развивала човешката цивилизация от древ-
ността до новото време, основната форма на собственост е била държавната. Собственикът на основ-
ното средство за производство – земята е бил групов, а не индивидуален. 

2 Николов, И. "Производство, производствени отношения, превърната форма", Институт за соци-
ално управление при ЦК на БКП, С, 1984, стр. 138, 139. 

3 Пак там, стр. 146. 
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достигнат от "социалистическите" страни) ще доведе отново до нейното утвърждаване. Ето 
защо спрямо тази теза на И. Николов бяха отправени остри, но неубедителни критики.1 

Сега ще преминем на по-конкретно ниво на анализ. Най-напред ще разгледаме какво до-
сега е направено като критика на "обществения" характер на държавната собственост. 

 
Б. "Държавната собственост е обществена, но не съвсем!" 
Веднага ще отбележим, че е направено немалко. Всъщност от трите основни тези на Ле-

ниновата парадигма "социалистическа революция – социализъм – обществена собственост", 
в най-голяма степен е ерозирана тезата за "обществения" характер на държавната собстве-
ност. Ерозирана обаче не означава отхвърлена. Разбирането, че държавната собственост е 
обществена, за съжаление и досега е доминиращо в обществените науки. И все пак един 
много съществен пункт на това разбиране вече е категорично отхвърлен. А именно, че при 
държавната собственост се ликвидира експлоатацията. Това е основна теза в комунисти-
ческата идеология. Тази теза е опровергана и отхвърлена от автори, принадлежащи и към 
трите основни концептуални схеми – на либерализма, на "предадената" революция и на мо-
дернизационните теории. Авторите, принадлежащи към концепцията на либерализма и тео-
риите за модернизацията, много рядко използват термина експлоатация. Причината е, че за 
тези теории експлоатацията е само този вид присвояване на принаден продукт, при който се 
нарушава балансът между производствените фактори – нарушава се възпроизводството на про-
изводствените фактори, тоест средствата, влагани в субективния фактор на производството ряз-
ко са намалени, и това води до нарушаване на нормалните пропорции между обективния и су-
бективния фактор на производството, което се отразява отрицателно на икономиката. 

Но и без да използват термина "експлоатация", автори като Фридрих фон Хайек, Раймон 
Арон, Збигнев Бжежински определят разпределението на благата между управляващата 
класа и работниците при "социализма" като неравностойно.2 Което по същество, ако из-
ползваме марксистката терминология, означава, че за тях експлоатацията е иманентна ха-
рактеристика на държавната собственост. 

Но техните възгледи имат следния съществен недостатък. Като показват, че държавната 
собственост не притежава най-съществената характеристика, която според марксизма е бе-
зусловно присъща на "обществената" собственост – липсата на експлоатация, авторите от 
концептуалното поле на либерализма, теориите за модернизацията, и за "предадената" ре-
волюция, продължават да определят държавната собственост като обществена. Причината 
е, че за тях характерът на държавната собственост се определя от нейната обемност.3 Кога-
то тя е всеобемаща, то тя е обществена, а не частна собственост. Механично характерис-
тиката на нейния обхват (тя е всеобемаща) се превръща в характеристика на нейния субект 
(субект на собствеността са всички – целият народ). 

Авторите от концептуалното поле на либерализма и теориите на модернизацията обръ-
щат малко внимание на процесите на отчуждаване и присвояване на принадения продукт 
при държавната собственост. За тях присвояването на принадения продукт е второстепенна 

                                                 
1 Виж: Костов, И. "Обществената собственост при социализма", Изд. "Наука и изкуство", С, 1985, 

стр. 12, 13. 
2 Р. Арон пише, че: "Няма никаква причина извън марксистките идеологии в този режим ръково-

дителите на икономиката, всички известни функционери на държавата да не си запазят предимства, 
подобни на тези, които си осигуряват ръководителите на частните предприятия на Запад; казано на 
жаргон, те "експлоатират масите". Виж: Арон, Р. "Демокрация и тоталитаризъм", изд. "Аргес", С, 
1993, стр. 181. Под "жаргон" Арон има предвид марксовото разбиране за експлоатацията като всяко 
присвояване на принаден продукт. 

3 И в това отношение техният подход е напълно тъждествен с подхода на казионната комунисти-
ческа идеология. 
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и малкозначима характеристика. Наличието на експлоатация не поставя пред тях въпросът 
от кого се отчуждава принаденият продукт и кой го присвоява; след като едни социални 
групи присвояват принадения продукт, произведен и отчужден от други социални групи, то 
еднакво ли е тяхното положение в системата на производствените отношения и по-
специално по отношение на собствеността; какви са отношенията на управляващата класа с 
непосредствения производител? А това са проблемите, които дават отговор на въпроса за 
характера на собствеността. 

По-напред от тях са отишли авторите от концептуалната схема за "предадената" рево-
люция. Троцки, Клиф, Джилас и др. много подробно и обстойно показват, че управляващата 
класа при съветския държавен капитализъм експлоатира работническата класа и останали-
те трудещи се маси. Те не се свенят да използват термина "експлоатация". Нещо повече, 
наличието на експлоатация за тях е достатъчен аргумент да определят обществото като "не-
истински" социализъм, а държавната собственост като формално обществена, но факти-
чески – не! Проблемът в техните разбирания идва от тук нататък. За тях одържавяването 
на средствата за производство е акт на тяхното обобществяване, на тяхното социализира-
не. Тоталното одържавяване превръща автоматично държавната собственост в обществена. 
Причината тя да не функционира като наистина обществена е в предателството на загра-
билата властта фракция: в СССР – сталинската фракция, в Югославия – титовата фракция. 
Защото хората от тези фракции не са истински комунисти. Те са алчни за материални блага. 
А ако на власт е фракцията на Троцки или Джилас, държавната собственост ще функциони-
ра като наистина обществена, защото те са истински комунисти и няма да ограбват народа. 

Този начин на мислене е твърде повърхностен и съвършено неверен.1 Личното потреб-
ление на номенклатурата на управляващата комунистическа партия е съвсем второстепенен 
въпрос в сравнение с въпроса за присвояването на принадения продукт. Тоест, дали по 
принцип е възможно при държавна собственост да се ликвидира възможността управлява-
щата класа да отчуждава и присвоява принадения продукт, произведен от непосредствените 
производители. Защото освен за лично потребление управляващата класа използва прина-
дения продукт и за производствено потребление. И дори при най-голяма скромност на 
управляващата класа в сферата на личното потребление тя може да упражнява извънредно 
висока степен на експлоатация, влагайки преобладаващата част от принадения продукт в 
сферата на производственото потребление. Троцки, Джилас и много други не търсят отго-
вор на този въпрос. За тях индикатор за "обществения" характер на държавната собственост 
е социалното равенство в сферата на личното потребление. Според Джилас, ако при доми-
нираща държавна собственост се запази политическият плурализъм, то това ще е гаранция 
за запазване на нейния "обществен" характер. За авторите от концептуалната схема на "пре-
дадената" революция всеобемността на държавната собственост е необходимото, макар и 
недостатъчно условие, за нейния "обществен" характер. Достатъчното условие е личният 
висок морал на управляващата върхушка; или, както е при Джилас, запазването на полити-
ческия плурализъм, което ще ги предпази от загубване на комунистическия им морал.2 

Проблемът за личното потребление на управляващата класа, като индикатор за наличието, 
или обратното – за отсъствието на експлоатация, и съответно за "социалистическия" характер на 
държавната собственост е особено важен, и затова ще му обърнем специално внимание. 

                                                 
1 Още повече, като се има предвид подчертаният афинитет на Троцки към лукса и дългогодишната 

му позиция за използване на докапиталистически методи за експлоатация на трудещите се маси. 
2 Политически плурализъм при доминираща държавна собственост е модел на "истински" "социа-

лизъм" и за класическата социалдемокрация. Този въпрос – за отношението на социалдемокрацията 
към държавната собственост, заслужава по-специално внимание. 
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Както теоретиците на комунизма, така и работилите в апарата на управляващите кому-
нистически партии комунисти се позовават на личното потребление в стремежа си да отх-
върлят тезата, че те – номенклатурата на БКП, са социална група, която е собственик на нацио-
налния капитал, че са съвкупен капиталист, експлоатиращ българската работническа класа. 

Ще приведем един разговор с Неньо Н. Калчев, като типичен за начина на мислене на 
комунистическата номенклатера.1 Той е представител на нисшия ешелон на номенклатурата 
на БКП – в продължение на 20 години по времето на "социализма" е кмет на с. Торос, "ак-
тивен борец против фашизма и капитализма". Изключително честен, почтен и всеотдаен 
човек. По време на неговото кметуване той и торошани с огромен ентусиазъм преобразяват 
селото. По време на разговора той вече е пенсионер. Опитите да бъде убеден, че те, хората 
от държавния и партиен апарат, са един съвкупен капиталист, който експлоатира работни-
ческата класа в България, той отхвърля най-категорично. На аргумента, че те присвояват 
принадения продукт, той отговаря – ние използваме тези средства за благото на всички – 
строим болници, училища, почивни станции и т.н. А освен това, което за него очевидно е 
по-важно, казва: "Какъв експлоататор съм аз, като съм най-бедният в село. За цялото си 
кметуване какво съм придобил? Построил съм една къща и съм изучил теб и сестра ти." 

В това, разбира се, има нещо вярно. Действително като материални блага неговото се-
мейство няма нищо повече от една обикновена къща. В същото време, обаче той не обръща 
внимание на факта, че неговата заплата в продължение на двайсетина години е значително 
по-висока от заплатите на другите хора в селото, и позволява на неговото семейство да води 
сносно съществуване, без да е принудено да полага допълнителен труд за повишаване на 
доходите си. Болшинството от торошчани освен пряката си работа, освен личното си сто-
панство, ежегодно се занимават и с отглеждането на някоя култура, която им носи допълни-
телен доход. Сравнително високите заплати на номенклатурните кадри им позволяват да  
не се занимават с дейности, носещи допълнителни доходи. Нещо повече! Те им позволяват 
да имат особено групово самосъзнание, особено самочувствие на хора, работещи за "общо-
то благо", мотивирани в трудовата си дейност от служенето на светли идеали – "щастието 
на хората". Те се отнасят с пренебрежение към "материалната" страна на живота. Но това 
групово самосъзнание (работим в името на светлите идеали) се дължеше на факта, че имен-
но като група – собственик на средствата за производство, те са обезпечени в битово отно-
шение, за разлика от масата от населението, които са принудени да продават на тях своята 
работоспособност. 

От психологическа гледна точка, груповото им самосъзнание е обяснимо. Семействата 
им живеят скромно. И за тях фактът, че живеят скромно, фактът, че тяхното потребление не 
се отличава качествено от потреблението на повечето хора, е безусловно доказателство, че 
те не са били експлоататорска класа.2 

По-висока степен на потребление има висшият ешелон на номенклатурата. Но хората от 
този ешелон, също възприемат своето потребление като "скромно" и не по-малко катего-
рично отхвърлят разбирането, че те са били експлоататорска класа. 

Ето какъв подход използва Стоян Михайлов в книгата си "Сталинският тоталитаризъм", 
за да отхвърли тезата за номенклатурата като експлоататорска класа.3 

                                                 
1 Разговорът е проведен спонтанно с Георги Найденов – негов син. 
2 Има още един психологически момент. В самосъзнанието на номенклатурните кадри терминът 

"експлоатация" е натоварен с много силно негативно съдържание. За съжаление те не са наясно с не-
избежността и цивилизаторската роля на експлоатацията, а само с нейните антихуманни страни. И 
оттук – недопустимостта на самосъзнанието за себе си като експлоататорска класа. 

3 Чл. кор. проф. Стоян Михайлов е бивш секретар на ЦК на БКП, учен с изключително голям при-
нос за развитието на социологията в България. Отличава се с почтеност, доброжелателно отношение 
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Според него, за да се отговори на въпроса е ли номенклатурата експлоататорска класа, 
трябва да се разграничат два аспекта: а) Какво съвкупно възнаграждение получават члено-
вете на управляващата прослойка, дали то е много или малко в сравнение със сложността и 
значението на изпълняваните от тях управленски функции; б) Тъй като експлоатацията се 
състои в присвояването на принадения продукт, дали и каква част от него евентуално се 
присвоява от управляващата прослойка?1 

Ст. Михайлов последователно разглежда четири нисши прослойки на номенклатурата – 
а) платени партийни секретари, председатели на профкомитети, ръководители на производ-
ствени предприятия, на търговски заведения и т.н.; б) щатни работници в партийния, проф-
съюзен, комсомолски и т.н. апарат; в) служителите в окръжните (областните) органи за уп-
равление; г) служителите в централните органи за управление. Тъй като според него тяхно-
то възнаграждение е на нивото на обикновените български граждани и нямат специални 
привилегии, то тази част от управляващата прослойка не е експлоататорска. Висшите нива 
на номенклатурата – членовете на Политбюро, секретарите на ЦК на БКП, министрите и 
зам. министрите, първите секретари на окръжните комитети на БКП и др., ги определя общо 
на брой около 250 души. Техните заплати са значително по-високи от средните, а освен това 
те имат и редица привилегии – персонални коли, специални почивни станции и пр. Според 
Ст. Михайлов обаче тази прослойка също не е експлоататорска. Защо? 

Защото: 
а) Съвкупното възнаграждение не осигурява разкошен живот, а нормални за сложността 

и значението на упражнявания труд условия за работа и поддържане на здравето – това е 
лично възнаграждение за необходим управленски труд; 

б) Принаденият продукт се присвоява от държавата (която го използва за капитални 
вложения, тоест за благото на всички), а не от висшата прослойка. Членовете ѝ не могат да 
превърнат доходите си в капитал, не могат да инвестират и натрупват богатство в индиви-
дуални фондове и пр. и да го предават на наследниците си. 

Срещу тази аргументация може да се възрази по следния начин: 
1. "Скромното" потребление на нисшите етажи на номенклатурата съвсем не означава, 

че те не са експлоататорска прослойка. Относно този етаж Ст. Михайлов пропуска да отго-
вори на въпроса който сам поставя – тяхното потребление част от необходимия или от при-
надения продукт е? Очевидно е част от принадения продукт. И от тази гледна точка те са 
част от експлоататорската класа. Може да се направи аналогия със съсловните общества. 
Военните дружини на феодалите, рицарите от кралския двор и т.н. имат "скромно" потреб-
ление. Но тяхното потребление е осигурено от феодалната рента. Те безспорно са част от 
експлоататорската класа. 

2. Да, "нормално" е висшите етажи на управленския апарат да имат неколкократно по-
високо потребление, като компенсация за изчерпващ, отговорен, изискващ висока квалифи-
кация труд. Но да се определя характера на отношенията между тях и непосредствения про-
изводител от това, че съобразно "високите" си отговорностти те са имали "скромно" пот-
ребление е принципно неправилно. Нима капиталистът-собственик на голямо предприятие 
не може да има същата претенция – че той упражнява високоотговорен и изчерпващ управ-
ленски труд? Нима не може да разглежда печалбата като "заслужено" възнаграждение за 
общественополезния си труд, и да счита, че съобразно значимостта на труда неговото пот-

                                                                                                                                      
към хората и нетрадиционно мислене. Той не е конформист и затова е бил отстранен от Тодор Живков 
от високата си длъжност. Книгата му "Сталинският тоталитаризъм" е едно много сериозно и задълбо-
чено изследване на обществата с централизиран национален капитал и еднопартийна политическа 
система. 

1 Виж: Михайлов, Ст. "Сталинският тоталитаризъм", Изд. М&М, С, 2000, стр. 190. 
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ребление е твърде "скромно"? Ако отговорът е да, то тези претенции означават ли, че той не 
е експлоататор? Напротив – разбира се, че е експлоататор! И в това между другото няма 
нищо лошо. Експлоататорската същност на висшите етажи на номенклатурата на комунис-
тическата партия е в това, че именно те присвояват принадения продукт. Проблемът как 
използват принадения продукт – каква част отива за лично потребление, и каква част за 
производствено потребление, е съвсем друг въпрос. 

3. Относно липсата на гаранции за "наследяване" на общественото положение и съот-
ветно потребителския статус най-напред трябва да се каже, че номенклатурата беше разра-
ботила достатъчно неформални механизми, за да гарантира на потомството си възпроиз-
веждане на високия статус и потреблението. След това трябва да се отбележи, че и в със-
ловните общества с доминираща държавна собственост (източните деспотии) служебната 
аристокрация не предава автоматично високия си статус и потребление на потомците си. Но 
това ни най-малко не променя факта, че е експлоататорска класа. Същото се отнася и за но-
менклатурата на комунистическата партия. Начинът по който управляващата класа в об-
ществата с доминираща държавна собственост (съсловни и капиталистически) осигурява на 
потомците си висок статус и потребление е просто друг въпрос. Степента на осигурено възпро-
изводство – по-висока или по-ниска – не е отговор на въпроса, е ли тя експлоататорска класа. 
Дори хипотетично да приемем, че няма никакво възпроизводство на високия статус, служебната 
аристокрация, респективно комунистическата номенклатура са експлоататорски класи. 

В обобщение отново ще припомним трите основни грешки, които се опитахме да опро-
вергаем: 1) механичното екстраполиране на всеобемността на държавната собственост във 
всеобемност на нейния субект; 2) разглеждането на експлоатацията като случаен момент, 
резултат на лична неморалност на властващата комунистическа фракция, а не като орга-
нична черта на начина на производство; 3) липсата на анализ на характера на отношенията 
между собственика на средствата за производство и непосредствения производител. 

Направеният анализ показва, че държавната собственост не е "обществена", а е частна, 
по-точно социално-групова собственост. Следващия логичен въпрос е: 

1.4. Относно субекта на средствата за производство  
при "социалистическата" държавна собственост? 

По конституция собственик на средствата за производство в България по времето на 
"социализма" е българският народ. Напълно липсват обаче правни механизми, които да 
операционализират това негово право на собственост. Така че не са точни автори като 
Джилас, които считат, че по форма държавната собственост е обществена, или общонацио-
нална.1 Нито по форма, нито по съдържание държавната собственост не е обществена. В 
математиката има един метод за доказателство чрез допускане на противното. Ако допус-
нем, че държавната собственост е обществена, то народните маси би трябвало да разполагат 
с правови механизми за упражняване на собственическите си права. Но такива механизми 
липсват. Липсват дори и политически механизма, тъй като в чл. 1 на Конституцията на НРБ 
е записано, че БКП е ръководната партия в България и дори и формално "народът" в качес-
твото си на титуляр на държавната собственост няма право да избира кой да владее негова-
та собственост. Така че народът безспорно не е собственик на средствата за производство 
при съветския държавен капитализъм. Държавната собственост е частна собственост, и по-
точно колективна собственост. Но на кого?! 

                                                 
1 Виж: Джилас, М., "Лицо тоталитаризма", изд. "Новости", М., 1992, стр. 482. 
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Да се определят границите на субекта на собствеността при държавната форма на собс-
твеност е твърде трудна задача. Тя е отворен теоретичен проблем, който тепърва ще се ре-
шава от обществените науки. Ще изложим изводите, до които сме стигнали. 

В най-общ план, като отхвърлим непоследователността и идеологическия момент, 
може да се съгласим с Троцки и Джилас1, че реален собственик на държавната собственост 
при държавния капитализъм е партийно-държавният апарат. Може да се направи аналогия 
със съсловните общества, при които доминира държавната собственост. Там привилегиро-
ваното съсловие в своята цялост е собственик на основното средство за производство – зе-
мята, тук партийно-държавният апарат като цялостна социална група е собственик на на-
ционалния капитал. Или ако използваме въведения от Восленски термин – номенклатурата 
е собственик на националния капитал.2 

Когато се опитаме обаче да преминем на по-конкретно равнище на анализ – да опишем 
различните правомощия на различните нива на субекта на собствеността чрез класическия 
категориален апарат – чрез функциите разпореждане, владеене и ползване, нещата извед-
нъж много се усложняват. Аналогията спира до тук.3 При съсловните общества титуляр на 
поземлената собственост, субектът, който се разпорежда с нея, е властващата династия. 
Тя предоставя във владеене на дворянството (или на служебната аристокрация) имения 
срещу тяхната служба. Например системата на спахилъка в Турция, на помешничеството в 
Русия и т.н. Може ли да се каже, че при държавния капитализъм висшето ниво – централни-
те органи, се разпореждат с националния капитал, а нисшето ниво – стопанското ръководс-
тво на държавните предприятия, са владелци на своите производствени единици? По пър-
вото може да се дискутира, но за второто – владелци ли са или не стопанските ръководства, 
отговорът според нас е категорично не! Какво имаме предвид? 

За да бъде владелец, да упражнява фактическата власт над вещта (в случая предприя-
тието), стопанското ръководство би трябвало самостоятелно да целеполага своята дейност, 
централните органи да не се месят в неговата ценова политика, в заплащането на труда, в 
наемането и освобождаването на работниците, в маркетинга и т. н. Би трябвало стопанското 
ръководство да бъде самостоятелен субект на икономически отношения. При нас изобщо не 
беше така. Въпреки че предприятията формално бяха обособени като държавни юридически 
лица, те не бяха самостоятелни субекти на икономически отношения, фактическата власт 
в предприятието се упражняваше от централните органи на държавата. Или, както спра-
ведливо забелязва В. Таджер: "Държавното юридическо лице упражнява фактическата власт 
за държавата и в границите, които тя е определила. Неговото владение е владение на дър-
жавата и за нея."4 

Вижда се, че за разлика от съсловните общества, при които категориите разпореждане, 
владеене и ползване отлично описват разграничаването на функциите между различните 
нива на колективния собственик, при държавния капитализъм тези категории не е така. С 

                                                 
1 Имаме предвид, че според тях при държавната собственост собственик на националния капитал е 

народът, но за зла беда заграбилите властта в комунистическата партия "лоши" хора са изменили на 
делото на революцията и са превърнали общонародната собственост в своя собственост. Но това е 
временно явление и когато ние – "добрите" хора, отново вземем властта, държавната собственост не 
само формално, но и реално ще стане отново общонародна. 

2 "Социалистическата собственост" е колективна собственост на номенклатурата – пише Восленс-
ки, цит. пр., стр. 174. 

3 Джилас счита, че именно чрез категориите разпореждане, владеене и ползване може да се дока-
же, че партийната бюрокрация е реален собственик на националното богатство. Това е вярно само в 
най-общ план. Виж: Джилас, М. Цит. пр., стр. 204. 

4 Таджер, В. "Правото на държавна социалистическа собственост", С, Изд. "Наука и изкуство", 
1975, стр. 427. 
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първо приближение може да се каже, че функциите разпореждане, владеене и ползване 
имат висока наситеност при централните органи и почти никаква наситеност на равнище 
предприятие. 

При търсенето на границите на субекта на собствеността възниква въпросът за взаимо-
действието между различните видове управленски йерархии. В този аспект заслужава вни-
мание една теза на Джилас, че не целият партийно-държавен апарат, а партийната бюрок-
рация се явява реалният собственик на държавната собственост.1 Въпреки че не е точна, 
тази теза фиксира безспорния факт за възловата роля на партийната бюрокрация във функ-
ционирането на собствеността. Проблемът за взаимодействието между различните управ-
ленски йерархии добре е разработен от Восленски, който въведе в научна употреба поняти-
ето номенклатура. Номенклатура според него, това е: "1) Списъкът на ръководните длъж-
ности, заемането на които се определя не от началника на даденото ведомство, а от висшес-
тоящ орган; 2) Списък на хората, които заемат тези длъжности или имат право да ги зае-
мат."2 Висшестоящите органи – това са различните нива на партийни комитети. Восленски 
често използва и официалното определение на номенклатурата, използвано от КПСС – 
"Списък на най-важните длъжности, кандидатите за които предварително се разглеждат, 
рекомендират и утвърждават от дадения партиен комитет (районен, градски, областен и т. 
н.) Освобождаването от работа на лица, влизащи в номенклатурата на даден партиен коми-
тет, също става с неговото съгласие. В номенклатурата се включват работниците, заемащи 
ключови постове."3 Според Восленски собственик на цялото национално богатство при 
държавния капитализъм е номенклатурата. Възлова роля в този колективен собственик спо-
ред него играе партийната бюрокрация, партийният апарат. Той оприличава партийната 
управленска йерархия на централния корпус на ракета. Тази ракета има четири стабилиза-
тора – два големи и два малки. Първите два са номенклатурните длъжности на КГБ и на 
въоръжените сили. Двата малки стабилизатора са номенклатурата на органите за пропаган-
да и органите на външнополитическите работи.4 Восленски отлично показва субординира-
щата роля на централния корпус на ракетата – партийната бюрокрация във всички управ-
ленски дейности, а също и при разпореждането, владеенето и ползването на държавната 
собственост. Той подчертава, че който и да е министър не може нито да назначи, нито да 
свали директор на предприятие от неговото министерство без съгласието на секретаря на 
областния комитет, където е разположено предприятието; без съгласието на секретаря на 
районния комитет не може да го изпрати дори в краткотрайна командировка в "социалисти-
ческа" страна, камо ли в капиталистическа.5 

Този възглед на Восленски е много точен. Партийната йерархия при държавния капита-
лизъм безспорно е ядро, субординиращ елемент на колективния собственик, на номенкла-
турата на управляващата партия. Показателни за това са постоянните провали на опитите да 
се разграничат управленските функции между стопанските органи за управление и партий-
ния апарат. В България от края на шейсетте и началото на седемдесетте години многократ-
но на високи партийни форуми се подчертава необходимостта от разграничаване и пре- 
хвърляне на управленски функции от партийните органи на стопанските органи за управ-
ление.6 Въпреки че това е постоянно обсъждана тема, въпреки вземаните решения за разг-

                                                 
1 Джилас, М. "Новый класс". В: "Лицо тоталитаризма", Изд. Новости, М., 1992, стр. 202-207 
2 Цит. пр., стр. 83. 
3 Пак там, стр. 149. 
4 Пак там, стр. 165-172. 
5 Пак там, стр. 166. 
6 Виж: Марков, М. "Партията и научното управление на обществото", С, 1969, стр. 32; Живков, T. 

"За последователно прилагане на ленинските принципи в областта на социалната политика и осигуря-
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раничаване и прехвърляне на управленски функции на стопанските органи за управление, 
на практика разпореждането, владеенето и ползването на собствеността и през седемдесет-
те, и през осемдесетте години остават прерогатив на партийната бюрокрация. Всъщност 
другояче не може и да бъде. От рационална гледна точка, от гледна точка на ефективност-
та на управлението прехвърлянето на функциите от началото на седемдесетте години е бе-
зусловно необходимо. Това не става, но съвсем не случайно. Причината е, че прехвърляне-
то на функции на практика означава промяна в собственическите отношения, означава, че 
партийната бюрокрация губи характера си на титулярен собственик и започва постепенна 
дисперсия на едрия централизиран държавно-монополистичен капитал. Дори без да съзна-
ва рационално тази перспектива, партийният апарат на комунистическите партии има остро 
и вярно класово чувство, така че в съответствие със своя интерес въпреки собствените си 
решения той изобщо не прехвърля управленски функции на стопанските органи и продъл-
жава да запазва пълния контрол над държавната собственост. И тъй като в условията на 
изградена едра промишленост този тип собственически отношения се превръщат в пречка 
за развитието на производителните сили, обществото постепенно изпада в тежка социално-
икономическа криза. 

Разбира се, възможно е съвкупният капиталист, номенклатурата на комунистическата 
партия да започне прехвърляне на функциите на разпореждане, владеене и ползване на сто-
панските организации, поемайки риска за дисперсия на капитала в името на висока стопан-
ска ефективност. Но това е малко вероятно. Засега се е случило един единствен път – в Ки-
тай. От 1979 год. в Китай под ръководството на Дън Сяо Пин започват реформи, които пос-
тепенно превръщат страната във втората световна икономика. В Китай съветския държавен 
капитализъм е успешно трансформиран в корпоративен държавен капитализъм. Но Китай е 
изключение. В останалите "социалистически" страни подобни опити, например в Чехосло-
вакия през 1968 год., в Полша през 1980 год. и пр. са пресечени по най-категоричен начин. 

1.5. Отношенията между собственика на средствата  
за производство и непосредствения производител 

След като приключи периодът на генезиса на капитализма, между собственика на средс-
твата за производство и непосредствения производител при съветския държавен капитали-
зъм се установява повече или по-малко устойчива система на икономически отношения. 
Какъв е характерът на тези отношения? Този въпрос е изключително важен, защото типът 
на собствеността, а оттам и основните характеристики на обществото се определят от ха-
рактера на отношенията между собственика на средствата за производство и непосредстве-
ния производител. При съветския държавен капитализъм характерът на отношенията може 
да се определи с едно изречение – експлоатация на труда на наемен работник. Това, че 
управляващата класа при държавния капитализъм – номенклатурата на комунистическата 
партия, експлоатира труда на непосредствения производител, вече казахме, че е общоприета 
теза за авторите от трите концептуални схеми – на "предадената революция", на либерализ-
ма и на модернизационните теории. Нещо повече! Някои автори твърде подробно изследват 
формите и степента на експлоатация. Най-подробно като логика и като емпирия този 
проблем е изследван от Тони Клиф и Михаил Восленски. 

Книгата на Тони Клиф "Държавният капитализъм в Русия" е издадена през 1948 год. Неговият 
анализ и досега е най-съдържателното изследване на експлоататорските отношения в СССР.1 

                                                                                                                                      
ване на висока ефективност и строг режим на икономии при използването на трудовите, материалните 
и валутните ресурси на страната", Избр. сьч., т. 25, С, 1978, стр. 157. 

1 Виж: Клиф, Т. "Государственный капитализм в Русии". http://revsoc.org/archives/884 
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Ето как той изследва експлоатацията в първа глава на своята книга: 
Във втори параграф – "Забрани на работниците да защитават организирано своите инте-

реси", той показва как профсъюзите постепенно загубват защитните си функции и по вре-
мето на "сталлинизма" не защитават реалните интереси на работническата класа.1 

В трети параграф – "Дезинтеграция на работническата класа" показва как след "превра-
та" на Сталин 1929 год., чрез сделната работна заплата и чрез така нареченото "социалисти-
ческо съревнование", а също и чрез нормирането на труда управляващата класа увеличава 
експлоатацията на руската работническа класа и се задълбочава нейното разслоение.2 

В четвърти параграф – "Лишаване на работниците от каквито и да е узаконени свободи", 
той разкрива как чрез системата на вътрешните паспорти и трудовите книжки се ограничава 
свободата на придвижване и работа по територията на страната. Показва и как чрез норма-
тивно въведени строги наказания се налага сурова дисциплина и зависимост на работниците 
от заводското ръководство.3 

В пети параграф – "Женския труд", той показва жестоката експлоатация, на която са 
подложени руските жени.4 

В шести параграф – "Принудителния труд" фиксира различни форми на принудителен 
труд. Анализира задълбочено само най-значимата от тях – така наречените "трудови лаге-
ри".5 Той разкрива как скокообразно се увеличава броя на лагерниците в периода от "прев-
рата" 1929 год. до Втората световна война. Изчислява, че лагерниците представляват над 
10% от руснаците навършили 18 години.6 Според него това показва, че трудовите лагери са 
имали масов характер. Т. Клиф прави аналогия, че "Затворниците в сталинските лагери е 
грубо подобие на "армиите на безработните", обичайна за капитализма. А също, и че е по-
добно на законодателното ограничаване на свободата на работниците в Западна Европа в 
края на XIV и началото на XV век, и след това през XVII.7 

В следващия – 7-ми параграф "Подчинение на потреблението на натрупването" той уме-
стно съпоставя доминацията на натрупването над потреблението в Съветска Русия със съ-
щата доминация в капиталистическите страни.8 Привежда таблица, от която се вижда, че в 
брутното промишлено производство, от 1923 год. до 1927-28 год. делът на производството 
на средства за производство намалява, а се увеличава делът на производството на предмети 

                                                 
1 Виж: Клиф, Т. "Государственный капитализм в Русии". http://revsoc.org/archives/884, стр. 4, 5. 
2 Пак там, стр. 6-8. 
3 Пак там, стр. 8-11. 
4 Пак там, стр. 11, 12. 
5 Пак там, стр. 12. 
6 Пак там, стр. 13. 
7 Пак там, стр. 14. Всъщност аналогията трябва да е с използването на робски труд в Южните щати 

на САЩ и в колониите на европейските страни. 
8 Тук абсолютно неправомерно той пише, че тази доминация се отнася за периода след "преврата", 

когато става обръщане на тенденцията. А всъщност дава данни от 1923 год. Числата са красноречиви 
и потвърждават неговата теза. Но анализираната тенденция се отнася за периода на НЕП, а не и за 
предходния период – на "Военния комунизъм". Така че неговата теза от една страна е фактологически 
невярна. А от друга страна е невярна и концептуално. Защото Т. Клиф, също като Троцки, счита, че 
политиката на НЕП е временно отстъпление, поради редица обстоятелства (на първо място поражени-
ето на "социалистическите" революции в други европейски страни) от принципно правилната полити-
ка на "Военния комунизъм". Нонсенс е да се дава като положителен пример период, който самият ти и 
твоите съмишленици считате за временно "отстъпление". Още повече, че Троцки, непосредствено 
преди "преврата" на Сталин, води фракционна борба против него под лозунга за "свръхиндустриали-
зация" и за много по брутален грабеж на селячеството. Тогава в какъв смисъл Т. Клиф счита полити-
ката на фракцията на Сталин за доминация на натрупването над потреблението за неправилна и за 
"реставрация" на капитализма? Троцки апелира за още по-решителна "реставрация". 
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за потребление. В следващия период – до 1942 год. тенденцията е точно обратна.1 Т. Клиф 
дава много статистически данни, които доказват, че планирането в този период не е съобра-
зено с реалните възможности на икономиката и потребностите на населението, а е средство 
за създаване на напрегнатост в производството и увеличаване на експлоатацията. Дава и 
данни на динамиката на средната покупателна способност на месечната заплата измервана в 
хранителните продукти, които могат да се закупят с нея. Тенденцията след 1928 год. е на съ-
ществено намаляване на покупателната възможност на работната заплата. Изключително убе-
дителен е в доказването на значителното увеличение на експлоатацията след "преврата". 

Още по-разгърната това е доказано в 8-ми параграф – "Натрупването на капитала, от ед-
на страна и растеж на нищетата, от друга".2 Той привежда статистически данни и индекси 
на, от една страна, капитала в едрата промишленост, а от друга страна – реалната работна 
заплата. Вижда се, че в периода 1922-1928 год. реалната работна заплата расте по-бързо от 
натрупването на капитала.3 В следващия период нещата се преобръщат – натрупването рас-
те с много по-бързи темпове от потреблението. В този параграф той прави и сравнителен 
анализ на жилищните условия в руските градове с тези в други европейски страни, а също и 
със санитарния минимум. Жилищните условия в Съветска Русия се оказват много по-лоши 
и под санитарния минимум.4 

Много съдържателни са неговите изследванията в 9-ти параграф "Подчинение на про-
мишлеността на войната".5 Данните, които привежда, са красноречиви – сталинската фрак-
ция насочва ресурсите и усилията на СССР за изграждане на могъща военна промишленост 
и армия, за сметка на жизненото равнище на руския народ. 

Това се потвърждава и от данните в следващия – 10-ти параграф "Производителността 
на труда и работниците". Сравнявайки индексите на динамиката на производителността на 
труда и на покупателната способност на месечната заплата, той разкрива, че в периода 
1913-1928 год. работната заплата (въпреки катастрофите на Първата световна война и на 
гражданската война) расте значително по-бързо от производителността на труда.6 След това 
тенденцията се обръща. Т. Клиф доказва, че степента на експлоатация в СССР е значително 
по-висока, отколкото в другите европейски страни – например в Англия.7 

Много силен е и следващия – 11-ти параграф "Експроприация на селячеството".8 В него 
той детайлно разглежда различните форми на експлоатация на селячеството. За него колек-
тивизацията по време на "големия скок" (1928-1929 год.) по същество е експроприация на 
селячеството. "Колективизацията превръща в пролетарии не само тези, които отиват да ра-
ботят в промишлеността, но и тези, които остават в селското стопанство. Преобладаващото 
болшинство от селячеството, ако не теоретически, то практически са хора, които не владеят 
средства за производство" – пише той.9 Съвсем уместно свързва колективизацията с индус-

                                                 
1 Пак там, стр. 15. 
2 Пак там, стр. 18-23. 
3 Пак там, стр. 18, 19. 
4 Трудно е да се прецени, обаче доколко тези сравнения са уместни. Защото в Съветска Русия по 

това време в резултат на ускорената индустриализация протичат силни миграционни и урбанистични 
процеси. Докато развитите европейски страни са в съвсем друг етап на своето развитие. Така че нада-
ли сравнителният анализ е резонен. 

5 Пак там, стр. 23-26. 
6 Пак там, стр. 26. Интересно е, че за него тази динамика е естествена и така трябва да бъде в "со-

циалистическото" общество. А всъщност тази икономическа политика е абсолютно обречена и безна-
деждна. Ако не е бил "преврата" на Сталин, все някой е трябвало да обърне тази политика. 

7 Пак там, стр. 26-28. 
8 Пак там, стр. 28-32. 
9 Пак там, стр. 31. 
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триализацията. Отбелязва, че Маркс нарича подобни процеси в Англия през XVI и XVII век 
"първоначално натрупване на капитала".1 Грешна е обаче тезата му, че в Съветска Русия е 
пролята много повече кръв, отколкото във Великобритания. В абсолютни стойности – като 
тонове кръв това може и да е така. Но като кръв спрямо населението това съвсем не е така. 
Населението на Великобритания в периода на "първоначалното натрупване" е многократно 
по-малко от това на Русия. Освен това той изобщо не отчита жертвите на поробените и из-
возени в английските колонии роби от Африка. Само при транспорта през Атлантика заги-
налите са десетки милиони хора. 

В 12-ти параграф – "Данък от оборота" Т. Клиф разглежда основния източник на дър-
жавни приходи в Русия.2 Той посочва, че данъкът от оборота е подобен на данъка от покуп-
ките в Англия. Статистическите данни, които привежда показват, че чрез този данък, ос-
новната тежест на държавните приходи е стоварена върху населението, чрез свръх облагане 
на хранителните продукти и стоките за широка употреба. 

Тринадесети параграф е с красноречиво заглавие – "Подчинение на човека на собстве-
ността".3 В него Т. Клиф чрез анализ на съветското законодателство и на публикации от 
пресата показва, че за управляващата класа държавната или личната собственост е свръх-
ценност по-голяма от човешкия живот, че наказанията за кражба или увреждане на дър-
жавна или лична собственост са много по-сурови от наказанията за убийства. Той акценти-
ра на жестокостта на закона за наказания на деца над 12 годишна възраст. Дава пример с 
осъдено на смърт дете извършило кражба във влак.4 Заключението му е, че "В сталинска 
Русия разбирането за природата на престъпленията и наказанията на престъпниците произ-
лиза от подчинението на човека на собствеността и на труда на капитала, т.е. основава се на 
същото противоречие, което е присъщо на бюрократически управляваната капиталистичес-
ка държава."5 

В 14-ти параграф – "Изменения в системата на разпределение" Т. Клиф изтъква, че пре-
ди революцията Ленин и болшевишката партия планират много малка диференцияция в 
заплащането. След революцията – при военния комунизъм, когато политиката на болшеви-
ките се е определяла от Ленин и Троцки, тези намерения в голяма степен са били реализи-
рани.6 При НЕП диференциация се увеличава значително. Фаталният скок в диференциаци-
ята на заплащането става след "преврата" на Сталин. Според него "…различията в диферен-
циацията на доходите до и след въвеждането на петилетните планове ("преврата" на Сталин 
– бел. моя) неизбежно излиза извън количествените изменения и придобива качествен ха-
рактер."7 Заключението му е колкото категорично, толкова и невярно – според него до 
"преврата" на Сталин бюрокрацията, въпреки че е имала привилегировано положение, не е 
присвоявала принадена стойност (тоест не е била експлоататорска класа – бел. моя). След 
"преврата" тя присвоява принадена стойност (тоест превръща се в експлоататорска класа – 

                                                 
1 Искам да акцентирам на това, че в науката, колкото и управляващите класи да потискат свобод-

ните изследвания, те постоянно се възобновяват. Книгата на Т. Клиф не е достъпна в така наречените 
"социалистически" страни. Но през 1991 год. в книгата на Г. Найденов "Какво става" в същият дух се 
анализира колективизацията. През 1998 год. А. А. Здоров в Украйна също без да е чел книгата на Т. 
Клиф също тълкува колективизацията по подобен начин. Науката е като водата. Винаги рано или къс-
но намира път към истината. 

2 Пак там, стр. 32-35. 
3 Пак там, стр. 35-39. 
4 Пак там, стр. 38. 
5 Пак там, стр. 39. 
6 С изключение на заплащането на буржоазните специалисти. 
7 Клиф, Т., стр. 48. 
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бел. моя).1 Въпреки че приведените от него данни за увеличаване на диференциацията са 
интересни и показателни, тук той прави отстъпление от своята собствена програма на изследва-
не. Не разпределението, а цялата система на производствени отношения определят има ли експ-
лоатация, или не. По времето на "военния комунизъм" партийно-държавният апарат е присвоя-
вал не по-малка част от новосъздадената стойност, отколкото след "преврата" на Сталин. 

Сериозен анализ на експлоатацията в СССР прави и М. Восленски. 
Четвърта глава на неговата книга е озаглавена: "Номенклатурата – експлоататорската 

класа на съветското общество". В тази твърде голяма глава – състояща се от 18 параграфа, 
той има претенция, че прави политикономия на "социализма". Всъщност опитите му да 
прави категориален политико-номически анализ са банални и неудачни.2 Но като емпи-
рия, като едно, макар и описателно изследване на формите и степента на експлоатация в 
СССР, това, което той е направил в тази глава, е безспорно ценно.3 

Проблемът възниква от тук нататък. Какъв е характерът на експлоатацията?! 
Уви, признавайки наличието на експлоатация при съветския държавен капитализъм поч-

ти всички автори приемат, че управляващата класа при съветския държавен капитализъм 
използва извъникономически, докапиталистически форми на експлоатация на непосред-
ствения производител. Дори Восленски, който разглежда приложението в СССР на класи-
чески за развития капитализъм форми на експлоатация (например сделната заплата), счита, 
че: "Номенклатурата предпочита пред материалното стимулиране на трудещите се принуж-
дението – организационния и пропагандисткия камшик, а не моркова. Това я отличава от 
капиталистите и я поставя в един ред с феодалите и робовладелците."4 

В това няма нищо вярно. След като приключи периодът на генезиса на капитализма, из-
ползването на извъникономически методи на експлоатация става изключение, а не прави-
ло в концентрацията на капитала. Реактивиране в СССР на извъникономически форми на 
експлоатация е имало по време на Втората световна война. Но това е характерно за всички 
страни, участващи във войната. Управляващата класа – както в СССР, така и в останалите 
страни с централизиран национален капитал, използва икономически, а не извъниконо-
мически методи на експлоатация. Това не се дължи на нейно "благородство", или на някак-

                                                 
1 Пак там, стр. 49. 
2 Например в опита си да "опровергае" трудовата теория за стойността Восленски задава "ковар-

ния" въпрос: "Нима стойността на стоките се определя само от количеството, изразходвано за тяхното 
производство общественонеобходимо работно време, както твърди тази теория? Надали! Една и съща 
шуба ще има съвсем различна стойност в студения Сибир и в горещата Африка... Стойността зависи 
не само от овеществения в стоката труд, но очевидно в още по-голяма степен от търсенето на стоката 
в дадения момент." Цит. произв., стр. 187. Като се има предвид, че трудовата теория за ценността (из-
полваме термина ценност, а не стойност, защото това е по-точният превод) при изследването на субс-
танцията на ценността се абстрахира от влиянието на търсенето и предлагането, приема, че те са 
уравновесени; изследва масовите, широкодостъпни стоки, а не редките стоки или стоки, продукт на 
уникален труд – например произведения на изкуството, то е ясна несериозността на горните разсъж-
дения на Восленски. Впрочем в използването на категориалния апарат Восленски е противоречив и 
непоследователен. Изследвайки експлоатацията при държавния капитализъм, той постоянно употре-
бява категорията принадена стойност. А в същото време отрича капиталистическия характер на експ-
лоатацията. Но принаденият продукт добива формата на принадена стойност именно при капиталис-
тическия начин на производство. Ако искаше да е последователен, Восленски би трябвало да използва 
категорията принаден продукт, а не категорията принадена стойност. 

3 Восленски, също като Т. Клиф използва марксовия подход при изследване на експлоатацията – 
разглежда абсолютното удължаване на работния ден (9 параграф), интензификацията на труда (10 
параграф), експлоатацията на женски и детски труд (12 параграф), и т.н. 

4 Цит. пр., стр. 233. 
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ви други субективни предпочитания. Напротив! Управляващата класа дълго време запазва 
рефлекса и афинитета си да използва извъникономически форми на експлоатация. 

Например в България, дори в края на осемдесетте години, когато поради влошените еко-
логични условия на живот в Русе местните жители започват да се изселват, българското 
правителство издава постановление, с което се забранява на предприятия от страната да 
приемат работници от предприятия от Русе. Тоест на практика се опитва да закрепости мес-
тната работна сила. Момент на използване на извъникономическа принуда са и ограничени-
ята за даване на жителство в столицата на България – София. Жителство се дава с префе-
ренции за хората, които се насочват към материалното производство, по-специално, които 
отиват на работа в "Кремиковци", и пр. 

Но прибягването до извъникономическа принуда е изключение, а не правило. Комунис-
тическата номенклатура използва основно икономически методи на експлоатация. Защо? 

Защото именно икономическите методи на експлоатация са характерни за капиталисти-
ческия начин на производство. 

Генезисът на капитализма води до разкъсване на връзката на непосредствения произво-
дител с неговите средства на производство, експроприиране на дребната частна собственост 
и превръщането на непосредствения производител в наемен работник. В Съветския съюз в 
процеса на генезиса на капитализма укрепващата властта си болшевишка номенклатура 
многократно се опитва да използва извъникономически форми на експлоатация. Но всички-
те и опити се провалят. Защото, експроприирайки всички средства за производство и извърш-
вайки индустриализация, с това тя унищожава условията за извън икономическа експлоатация. 
Извършвайки колективизация, лишавайки масата трудоспособно население от средства за пре-
питание, тя дава тласък на формирането на новата класа – класата на наемния работник. Маса-
та на трудоспособното население в Русия се превръща в юридически свободни личности, 
които са лишени от средства за производство, превръщат се в пролетарии.1 

Срещу класата на колективния капиталист – номенклатурата на болшевишката партия, 
застава класата на наемния работник, който е собственик само на работната си сила. Пока-
зателно за това, че той безспорно е собственик на работната си сила, е, че той продава ра-
ботната си сила там, където счита, че му е изгодно. Непосредственият производител не се 
намира в никаква форма на лична зависимост от управляващата класа. Във всички страни с 
установен държавен капитализъм има свободно движение на работната сила. Нещо повече! 
Една от формите на икономическа борба на работническата класа, която добива масово раз-
пространение, е текучеството.2 То е характерна черта на капиталистическия начин на про-
изводство. В докапиталистическите общества няма текучество. Ако непосредственият про-
изводител напусне работното си място, неговото деяние се квалифицира като бягство. И съот-
ветно специално наети въоръжени хора се заемат с откриването, връщането му и обичайни-
те наказания. Спрямо напусналия предприятието работник не се предприемат никакви сан-
кции, тъй като той не се намира в никакви форми на лична зависимост от своя работодател. 

                                                 
1 Фракцията на Троцки претърпява поражение в борбата си с фракцията на Сталин, защото тя мно-

гократно се опитва да наложи на болшевишката партия стратегия, свързана с широкото прилагане на 
извъникономически форми на експлоатация. Нещо, което в резултат на многобройните провали, бол-
шинството от партийните функционери са считали за гибелно за властта на своята партия. 

2 По данни от изследване на фактическото текучество в България, проведено от КЕССИ и НИИ по 
труда през 1972 г., то обхваща 57,2% от работещите мъже в отрасъл промишленост, 24,2% в строител-
ството и 18,6% в транспорта. Виж: Димитров, Д. "Текучество – работна сила – промишленост социо-
логически аспекти", Изд. "Наука и изкуство", С, 1980, стр. 74. 
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В следващите абзаци предлагаме един подход, който ни се струва, че е плодотворен при 
политикономическо изследване на отношенията между съвкупния капиталист и съвкупния 
работник при държавния капитализъм. 

Първото, което трябва да отбележим, е, че отношенията между номенклатурата като ко-
лективен собственик на средствата за производство и работническата класа могат да бъдат 
разгледани в две основни посоки: 

а) Като сблъсък на интересите относно делението на новосъздадената стойност на необ-
ходима и принадена стойност. Във всяко общество, в което непосредственият производител 
е отчужден от средствата за производство, започва борба между съвкупния капиталист и 
съвкупния работник относно деленето на новосъздадената стойност на необходима и при-
надена, независимо от това дали националният капитал е атомизиран или е централизиран. 
Тази борба има характер на общосоциологическа закономерност. В стремежа на съвкупния 
капиталист – номенклатурата на комунистическата партия, да увеличава дела на принадена-
та стойност за сметка на необходимата стойност се проявява стремежът на капитала към 
самонарастване.1 

б) Като сблъсък на интересите за установяване на такива политически и правни отноше-
ния, които са в изгода на противоположните страни в изпълнението на различните им роли 
в общественото разпределение на труда. 

Второто, което е съществено, е, че тези отношения могат да се разгледат на три ни-
ва – на макро, мезо и микроравнище на обществената система. 

1. На макроравнище това са противоречия между държавата и работната сила, взета в 
нейната цялост.2 

2. На мезоравнище това са противоречия между централните държавни органи и отдел-
ното предприятие, отделния трудов колектив. 

3. На микроравнище това са противоречията вътре в рамките на трудовия колектив, къ-
дето стопанското ръководство се явява персонифициран собственик – представител на дър-
жавата в предприятието. 

Ще разгледаме първата страна на това противоречие. 
На макроравнището на икономическата система номенклатурата защитава интересите 

си относно делението на новосъздадената стойност на необходима и принадена основно: 
- чрез цените на стоките от II подразделение; 
- чрез тарифните и щатни таблици. 
Повишавайки цените на стоките за лично потребление и в същото време блокирайки та-

рифните и щатните таблици, държавната власт поддържа такова равнище на стойността на 
работната сила в рамките на обществото като цяло, което е в нейна изгода. Разбира се, има 

                                                 
1 Борбата за деленето на новосъздадения продукт на необходим и принаден е съществена характе-

ристика и на традиционните общества, в които индивидуалният производител е притежател и на обектив-
ните, и на субективния фактор на производство. Стиснатостта на българския занаятчия, стремежът му да 
ограничава личното си потребление (необходимия продукт), така че да увеличава печалбата си (принадения 
продукт), са пословични и са великолепно описани от Захари Стоянов и от Иван Хаджийски.  

2 Може да се зададе въпрос, защо досега разглеждахме сблъсъка на интересите между номенкла-
турата и работническата класа, а сега противоречието между държавата и работническата класа? 
Нужно е уточнение, че за държавата при държавния капитализъм е институция, която изразява инте-
ресите на управляващата класа, на номенклатурата на комунистическата партия. На повърхността на 
социалния живот противоречията между номенклатурата и работническата класа се проявяват като 
противоречия между държавата и работническата класа. И за да се изследва проявленията на тези 
противоречия, трябва да се разглежда държавата като страна на противоречието. Но не бива да се 
забравя, че зад дейността на държавата като институция стои частният групов интерес на номенклату-
рата, а не общественият интерес.  
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и редица други методи, чрез които тя поддържа необходимото ѝ равнище на стойността на 
работната сила – например чрез лихвите на заемите и влоговете на гражданите в ДСК, чрез 
вноските за коли, чрез митата на чуждите стоки и др.1 

Работническата класа у нас не използва традиционните форми за защита на своите инте-
реси относно деленето на новосъздадената стойност на необходима и принадена стойност. 
Стачките у нас са изолирано и случайно явление и не водят практически до повишаване 
стойността на работната сила. Основното средство, чрез което работническата класа защи-
тава интересите си, е кражбата на работно време. Чрез кражбата на работно време тя не по-
вишава стойността на работната си сила, но намалява нейното изразходване, което има за 
резултат понижаване на нормата на принадена стойност (степента на експлоатация). Така се 
възстановява в известна степен балансът между необходимото и принаденото работно време. 

На мезоравнището на икономическата система противоречията между номенклатурата 
и работническата класа се проявяват в две направления: 

а) Като противоречия, изразяващи се във фискалните отношения между централните 
държавни органи и основния трудов колектив; 

б) Като противоречия между централните държавни органи и трудовия колектив в ета-
пите на планиране, нормиране и оценка на труда. 

Фискалните отношения между централните органи и предприятието са твърде динамич-
ни по формата си, но тяхната същност е една – централните органи едностранно определят 
условията на финансовите си отношения с предприятието. Дори при така наречената "сто-
панска сметка" централните органи определят размера на вноските от печалбата в бюджета, 
данъка върху печалбата, данъка върху общия доход и прочие. Основното противоречие 
между тях и предприятието е: Каква част от печалбата да остане на разположение на предп-
риятието? На предприятията не се оставя почти нищо от печалбата. 

Противоречията между централните органи като изразител на интересите на съвкупния 
капиталист и работническата класа на мезоравнището на икономическата система се проя-
вяват и в процеса на планиране, нормиране и оценка на труда. Висшите държавни органи за 
планиране се стремят да спускат така наречените напрегнати, но "реални" планове, които 
те искат да бъдат изпълнявани, макар и с максимални усилия, от трудовите колективи. Те, 
трудовите колективи, от своя страна се стремят към по-ниски планове, които сравнително 
по-лесно могат да бъдат преизпълнявани. В случая в "пазаренето" с централните органи, 
стопанското ръководство на предприятието се проявява като изразител на интересите на 
целия трудов колектив. Трудовият колектив се изявява като едно цяло, тъй като в случая 
частните интереси на стопанското ръководство и работническата маса съвпадат. Пропорци-
ите, в които се дели новосъздадената стойност, зависят във всеки конкретен случай от това, 
коя от двете страни успяваше да "надделее" при пазаренето.2 

                                                 
1 Условията, които определя държавата за финансовите си взаимоотношения с българското граж-

данство, са обект на едно много язвително "мнение", публикувано във в. "Стършел" през 1987 г., а 
Петко Симеонов в дискусията за човешкия фактор, организирана от сп. "Ново време" същата година, 
говорейки за несправедливостта държавата да дава заеми с 6% лихва, а да взема парите на хората 
срещу 1%, задава въпроса: "Как се нарича тази държава, която се е превърнала в лихвар за своите 
граждани?" (Виж: Милушев, Н. "Срещу един гол номер", в. "Стършел", 31 юли 1987; Симеонов, П. 
"Социалната активност на личността", сп. "Ново време", № 6, 1987, с. 87) Впоследствие, след 
10.11.1989 год. подобни критики се срещат под път и над път. Но ние цитираме тези, които първи в 
тежко време имаха смелостта да хвърлят камък в градината на управляващите. 

2 На мезо и микроравнище е може би по-точно да се говори не за деленето на новосъздадената 
стойност на необходима и принадена стойност, а за колебанията на реалната работна заплата като 
превърната форма на стойността на работната сила. Факт е, че тези колебания само в крайна сметка се 
отразяват на стойността на работната сила. 
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При нормирането на труда е същото. Трудовите колективи се стремят към установяване 
на по-ниски, а държавните органи – към установяването на по-високи норми. В първия слу-
чай се стига до по-изгодно за трудовите колективи, а във втория случай – за номенклатура-
та, делене на новосъздадената стойност на необходима и принадена. За разценката на труда 
е съвсем очевидно, че най-директно се отразява на деленето на новосъздадената стойност. 

На микроравнище противоречията са вътре в трудовия колектив. Докато на мезорав-
нище трудовият колектив се проявява като страна на противоречието, като единен социален 
субект, то на микроравнище той се проявяваше във вътрешната си раздвоеност. Едната 
страна на противоречието е стопанското ръководство на предприятието. Другата страна е 
работническата маса. За деленето на новосъздадената стойност противоречията между тях 
се проявяват в етапите на планирането, нормирането и оценката на труда. Стопанското ръ-
ководство на микроравнище се проявяваше в това противоречие точно в обратната роля на 
тази, която играе на мезоравнище. В отношенията с централните органи, доколкото то, от 
една страна, изразява интересите на целия трудов колектив, а, от друга – своя частен инте-
рес, се стреми към по-ниски планове и норми и по-високи оценки. Обратно, в отношенията 
си с работническата маса на предприятието стопанското ръководство изискваше изпълне-
нието на все по-високите планове и норми и се стремеше да ограничава исканията на работ-
ниците към по-висока оценка на техния труд. Причината за това е в двойствеността на не-
говото положение. От една страна, стопанското ръководство е представител на държавата в 
предприятието, то е, така да се каже, персонифициран собственик. От друга страна, именно 
стопанското ръководство осигурява непосредствено условията за съединяването в произ-
водствения процес на средствата за производство и живия труд. Така че то трябва да разчи-
та на лоялността на работническата маса и в по-голяма или по-малка степен да изразява и 
нейните интереси. 

Трябва да се отбележи, че противоречията между стопанското ръководство и работни-
ческата маса, проявяващи се в планирането, нормирането и оценката на труда, имат нефор-
мален характер. Това са задкулисни противоречия. Работническата маса оказва натиск 
върху стопанското ръководство чрез неформалните си личностни отношения с него. 

Противоречията на микроравнище се проявяват и в други насоки. Например стопанското 
ръководство се стреми да удължава принаденото работно време, като под различни предло-
зи увеличава работното време и обявява някои почивни дни за работни. Работниците възс-
тановяват баланса между принадения и необходимия продукт, като влошават качеството на 
продукцията и присвояват от държавното имущество. Както и при кражбата на работно 
време, очевидно е, че тези форми на икономически отношения далеч не водят до реализира-
нето на оптимален вариант на обществено развитие. 

Втората страна на противоречията между номенклатурата като собственик на средствата 
за производство и работническата класа като непосредствен производител се изразява в из-
ползването на политиката и правото за защита на класовите интереси на партийно-
държавния апарат. Политическите органи се използват за пресичане на всякакви опити за 
създаване на синдикални организации на работническата класа, чрез които тя би могла да се 
бори за повишаване стойността на работната си сила. А и правото се използва по твърде 
странен начин – например правото на жителство. В големите градове само определени 
предприятия с тежки и вредни условия на труд имат право да осигуряват жителство на миг-
риралите от провинцията свои работници. Жителството се използва като извъникономи-
ческа форма за принуда на наемния работник да участва в такива производства, за които 
номенклатурата на комунистическата партия не си прави труд чрез въвеждане на модерна 
техника да създаде нормални условия за работа. 

Връх на използване на правни норми с икономическа цел на българската комунистичес-
ка номенклатура, както по-рано отбелязахме, е издаването през 1989 г. на специално поста-
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новление, с което се забранява на жителите на Русе да напускат града и да се заселват на 
други места. Русе години наред се намира в трагична екологична обстановка. Вместо да 
реши този проблем, в най-напрегнатия момент номенклатурата решава да задържи необхо-
димата работна сила, използвайки юридическата принуда. 

Дотук, разглеждайки отношенията между непосредствения производител и собственика 
на средствата за производство, се спряхме пo-подробно на социалната роля на единия учас-
тник в тези отношения – на непосредствения производител. Показахме, че той играе ролята 
на наемен работник. Характерът на отношенията между двата социални субекта – експлоа-
тацията на наемен труд, имплицитно съдържа в себе си основната социална характеристика на 
втория социален субект – а именно, че собственикът на средствата за производство играе ролята 
на съвкупен капиталист, на предприемач. Тази роля ще разгледаме в следващия раздел. 

1.6. Присвояване и предприемаческа дейност на съвкупния капиталист 

Във всички общества социалното поведение на управляващата класа се определя от две 
нейни основни характеристики: 

1. От това, че тя е социалният субект, който присвоява принадения продукт; 
2. От това, че тя изпълнява съществени за социума управленски и защитни функции. 
В обществата, в които доминира капиталистическият начин на производство, управля-

ващата класа също присвоява принадения продукт и изпълнява управленски и защитни 
функции. Но в сравнение с докапиталистическите общества тук се появяват редица специ-
фики. Две от тях са особено важни: 
а) Ядрото на управляващата класа – класата на съвкупния капиталист, присвоява прина-

дения продукт под формата на печалба от авансирания капитал, а не под формата на рента, 
както е при докапиталистическите общества. Доходите на това ядро се формират от печал-
бата и затова стремежът към печалба става водещ мотив на съвкупния капиталист. 
б) Не печалбата обаче сама по себе си, а печалбата като резултат на рационално орга-

низирано производство е характерна за съвкупния капиталист, след като приключи перио-
дът на първоначалното натрупване на капитала. В управляващата класа се появява нов со-
циален актьор, който започва да играе непозната дотогава роля – предприемачът. Цент-
рална фигура в управляващата класа става фигурата на организатора на производствения 
процес в промишленото предприятие. Организацията на производствения процес в про-
мишленото предприятие е нова трудова дейност, нова форма на обществено разделение на 
труда. В производствения процес капиталистът, предприемачът поема отговорността за 
разширеното възпроизводство на обективния фактор на производството – средствата за 
производство. Отговорността за възпроизводството на субективния фактор на производст-
вото – работната сила, се носи от работническата класа. Относителната тежест на този нов 
вид труд – предприемачеството, в рамките на управленския труд все повече нараства. 
Появилият се на социалната сцена нов социален актьор – предприемачът, с всички сили 

се стреми към печалба. Стремежът към печалба не е плод на "лошия характер" на капита-
листа. В средствата за производство е овеществена обществената производителна сила на 
труда. С цел да осигури максимално благоприятни условия за развитието на обществената 
производителна сила на труда, с цел да гарантира максимално успешно изпълнение на ос-
новната си роля в общественото разделение на труда – разширеното възпроизводство на 
средствата за производство, съвкупният капиталист се стреми към максимална печалба. 
Печалбата осигурява финансовия ресурс за разширено възпроизводство на средствата за 
производство. Когато се говори за капиталиста като за хищник, не бива да се забравя, че в 
неговата хищническа, експлоататорска природа се проявява стремежът на капитала към 
самонарастване. 
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Когато се обърнем към съветския държавен капитализъм, ще видим, че двете основни 
характеристики на фигурата на предприемача – стремежът към печалба и постигането на 
печалба чрез рационална организация на производствения процес, са същностно присъщи 
на новата управляваща класа – номенклатурата на комунистическата партия. 
Разгледаните в първата част на изследването автори се опитват да "докажат" принципна-

та разлика на държавния от традиционния капитализъм. Опитват се да докажат, че общест-
вата с централизиран национален капитал не са капиталистически. Те често изтъкват аргу-
мента, че мотивацията на управляващата класа в тези общества не е стремежът към печалба, 
а стремежът към агресия и господство, че мотивите в нейната дейност са политически, а не 
икономически. 
В това няма нищо вярно! 
По принцип управляващата класа на всеки социален организъм се стреми към агресия и 

господство. Проблемът идва от тук нататък. Финансовите средства за своето могъщество и 
евентуална агресия управляващата класа в докапиталистическите общества си осигурява 
основно от рентата, а в капиталистическите – от печалбата. 
Безспорно е, че при съветския държавен капитализъм икономическото могъщество на 

управляващата класа е резултат на нейната изключително активна предприемаческа дей-
ност. Доходите си номенклатурата на комунистическата партия получава от печалбите от 
производствената си дейност по първо и второ направление на производството. А също и от 
услугите. Печалбите на номенклатурата ѝ осигуряват възможност да увеличава военното си 
могъщество. Освен това ѝ осигуряват възможност да реализира основната си функция в 
общественото разделение на труда – разширеното възпроизводство на средствата за произ-
водство. В предприемаческата дейност на номенклатурата на комунистическата партия в 
продължение на десетилетия основен стремеж, формулиран като решения на висшите пар-
тийни форуми, е преимущественото развитие на първо подразделение на производството – 
производството на средства за производство. Дори когато през седемдесетте и осемдесетте 
години в България и СССР се отчита изоставането на второ подразделение на производст-
вото – производство на предмети за потребление, и се вземат решения за наваксване на 
изоставането, отново се оказва, че темповете на растеж на първо подразделение са по-
високи от темповете на растеж на второ подразделение. 
Преимущественото развитие на първо подразделение на производството е още един ин-

дикатор за същността на класовите отношения при държавния капитализъм. То е още едно 
доказателство, че номенклатурата на комунистическата партия е съвкупен капиталист и 
нищо друго. В него намира израз класовият рефлекс на номенклатурата – да реализира ос-
новната си социална функция – разширеното възпроизводство на средствата за производст-
во. И именно поради това тя се стреми към печалба. 
Номенклатурата на комунистическите партии винаги се стреми към печалба.1 Дори не просто 

към печалба, а и към свръхпечалба. Но "срамежливо" крие това свое съкровено желание. 
За откритото поставяне на въпроса за печалбата като движещ мотив на предприемачес-

ката дейност на болшевишката номенклатура огромна роля изиграват авторитетът и праг-
матичността на Сталин. Още през 1951 г. при обсъждане на макета на първия учебник по 
политическа икономия на "социализма" той изказва редица мисли, които за догматичното 
съзнание звучат като кощунство – например, че и при "социализма" съществува диферин-

                                                 
1 В учебника "История на КПСС" се отбелязва, че необходимите средства за индустриализация са 

се осигурявали от печалбата. "Държавните фабрики и заводи, транспортът, банковата система, външ-
ната и вътрешната държавна търговия даваха печалба (подч. от нас), която отиваше за развитието на 
социалистическата промишленост." Виж: "История на Комунистическата партия на Съветския съюз", 
Изд. "Партиздат", С, 1978, стр. 501. 
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циалната рента от земята. По късно – през февруари 1952 г., на среща с група икономисти 
във връзка с неговите "Забележки по икономическите въпроси, свързани с ноемврийската 
дискусия 1951 г." (проведена за обсъждане на готовия учебник по политикономия на "соци-
ализма"), на въпроса, как да се разбира категорията печалба при "социализма", Сталин отго-
варя: "На нас ни е нужна известна печалба. Без печалба ние не можем да образуваме резер-
ви, натрупвания, да обезпечим задачите на отбраната, да задоволим обществените нужди."1 
След това изказване на Сталин стремежът към печалба се легитимира и всяко предприятие 
освен другите показатели изпълнява и план за печалбата. 
Висшето ръководство на БКП също обръща изключително внимание на въпроса за пе-

чалбата в производствената сфера и в сферата на услугите. "Печалба, печалба и пак печал-
ба!" – възкликва Т. Живков в доклада си пред Националното съвещание на партийния, дър-
жавния, стопанския и обществения актив на 24 октомври 1981 г. Веднага след този лозунг 
Т. Живков прави уговорка: "Някой ще каже: към същото се стремят и капиталистите. Това е 
девизът на корпорациите, на икономическите организации в капиталистическите страни. 
Да, и те се стремят към същото. Но тук има една "малка" разлика. В разговор с един западен 
политически деец, когато засегнахме въпроса за печалбата, аз му казах: да, и вие, и ние ис-
каме да постигнем по-голяма печалба. Но у вас лъвският пай отива в корпорациите, изземва 
се от монополистите, от буржоазията. А у нас печалбата отива за разширяване на производ-
ството, за увеличаване на обществените фондове, за повишаване на реалната работна запла-
та и така нататък. Ето, в това, казвам, е "малката" разлика."2 
Ироничната забележка за "малката" разлика, колкото и да е артистична, просто не е вяр-

на. Разлика няма! Тезата за разликата има чисто идеологически характер. Вярна е конста-
тацията, която се прави както от западните бизнесмени, така и от комунистическата вър-
хушка, че и при едните, и при другите най-важният движещ мотив на стопанската им дей-
ност е "Печалба, печалба и пак печалба!" 
Но не просто стремежът към печалба, а получаване на печалба в резултат на рационал-

но организирано производство, е характерно за съветския държавен капитализъм. И с тази 
си характеристика този държавен капитализъм напълно отговаря на специфичния за капи-
талистическия начин на производство метод за получаване на печалба. Печалбата е резултат 
на предприемаческата дейност на съвкупния капиталист – номенклатурата на комунисти-
ческата партия. При държавния капитализъм основната социална функция на номенклату-
рата на комунистическата партия е да бъде организатор на производствения процес. Всички 
функционери на комунистическата партия – от всички нива, имат много ясно самосъзнание 
за социалната си роля като организатори на производствения процес. 
Само няколко месеца след Октомврийската революция – през март 1918 г, след като вече 

са заграбили значителна част от националното богатство и е сключен Бресткият мирен до-
говор, Ленин формулира историческата задача пред болшевишкия елит – изграждането на 
могъща Русия. Пътят към създаване на могъща Русия той вижда в това те – болшевиките, да 
работят "...безспирно за създаване на дисциплина и самодисциплина, за укрепване навсякъ-
де на организираност, ред, деловитост, хармонично сътрудничество на общонародните си-
ли, всеобща отчетност и контрол над производството и разпределението на продуктите..."3 
Само в една фраза е казано всичко за дейността, за социалните функции на болшевиките – 

създаване на ефективна организация на производството чрез всеобща отчетност и контрол; 

                                                 
1 Цит. по Дмитрий Валовой, "Экономика в человеческом измерение", Изд. "Политиздат", 1988, стр. 59. 
2 Виж: Живков, Т. "Икономическата политика на Българската комунистическа партия", Изд. "Пар-

тиздат", С, 1982, стр. 559. 
3 Ленин, В. И. "Главната задача на нашите дни", Избр. пр., т. 7, стр. 334. Изд. на БКП, С, 1949. 
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организираност, ред и деловитост при предприемаческата им дейност; насаждане на дис-
циплина сред работниците и самодисциплина у колективния предприемач. 
В учебника "История на комунистическата партия на Съветския съюз" е записано, че в този 

период пред комунистическата партия възниква нова задача – да организира управлението на 
страната, възстановяването и реорганизацията на стопанския живот.1 И това е вярно! 
Но стои въпросът: В какво си социално качество болшевишкият елит започва да възста-

новява икономиката и да реорганизира стопанския живот? Според комунистическата идео-
логия – в качеството си на борец за всеобщо щастие и благоденствие, в качеството си на 
строител на посткапитализма, на светлото "комунистическо" бъдеще. Историята доказа най-
категорично, че това не е вярно. 
Не е вярно обаче и другото тълкуване – че болшевишкият елит управлява страната в ка-

чеството си на привилегировано съсловие. Тоест, че това е елит, който използва докапита-
листически форми на експлоатация на трудещите се маси. Това е тълкуването на либера-
лизма и на теориите за "предадената революция". В началото на предприемаческата си дей-
ност болшевишкият елит безспорно се опитва да прилага доикономически форми на експ-
лоатация. Но безбройните бунтове на селяните, гражданската война, която избухва, при-
нуждават болшевиките да преминат към новата икономическа политика – "НЕП". С нея се 
слага началото на избистряне и утвърждаване на тяхната идеология и групова психика на 
предприемач, който получава печалба не в резултат на грабеж, а на регулярно организиран 
производствен процес. Процесът на съзряване на социалногрупово съзнание на колективния 
предприемач, на създаване на нагласите, навиците и уменията му на организатор на произ-
водствения процес е бавен и постепенен процес. Този процес има много страни. 
Една например е силно позитивната роля, която изиграва ясното и точно формулиране 

от Ленин на целите и задачите, които стоят пред болшевишкия елит в качеството му на ко-
лективен предприемач, още през април 1918 г. По поръчение на ЦК на болшевишката пар-
тия Ленин пише тезиси (по-късно издадени в брошура) "Предстоящите задачи на съветската 
власт". В края на април тезисите са одобрени от ВЦИК и от ЦК на партията. В учебника 
"История на Комунистическата партия на Съветския съюз" е отбелязано, че тази работа на 
Ленин има историческо значение за ориентиране на партията към решаване на организаци-
онните задачи на "социалистическата" революция и за реорганизиране на икономическия 
строй на страната.2 
Като изключим невярното самосъзнание на болшевиките, че те правят "социалистичес-

ка", антибуржоазна революция, останалото е вярно. Действително тази работа на Ленин 
категорично насочва вниманието на болшевишкия елит към неговите организационни 
производствени задачи в качеството му на съвкупен капиталист. Изучавана впоследст-
вие от много поколения партийни функционери, с акцентите, които слага на повишаването 
на производителността на труда, на отчетността и контрола, на дисциплината, на въвежда-
нето на най-модерната организация на труда (тейлъризма), на издигане от народните маси 
на "маса организаторски таланти" и т.н., тя изиграва голяма роля за създаване на нагласа 
сред болшевишкия елит към предприемачество и изграждане на качества, необходими за 
тази дейност.3 

                                                 
1 Виж: "История на Комунистическата партия на Съветския съюз", Изд. "Партиздат", С., 1978, стр. 

339. 
2 "История на Комунистическата партия на Съветския съюз", Изд. "Партиздат", С., 1978, стр. 345. 
3 Освен позитивно, работата на Ленин има и негативно значение за по-нататъшната дейност на 

болшевиките. В нея ярко е изразен класовият инстинкт на новия собственик на националния капитал, 
на новия крупен хишник към безогледна, безскрупулна експлоатация на народните маси, свързана с 
масово прилагане на извън икономическа принуда. В нея многократно се говори за необходимостта от 
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От тогава до разпадането на системата на съветския държавен капитализъм в края на 
осемдесетте години на всички висши партийни форуми на управляващите комунистически 
партии – например техните конгреси или пленумите на централните им комитети, главният 
въпрос на обсъжданията и решенията е за стопанските задачи на партийната номенклату-
ра, за проблемите на нейната предприемаческа дейност.1 
Ще дадем само един пример. 
Какъв е основният въпрос, с който се занимава проведеният през 1956 г. XX конгрес на 

КПСС? Може би вътрешнопартийните проблеми, защото това е първият конгрес след "ра-
зобличаването" на "култа към личността"? Съвсем не! 
Конгресът се занимава с проблемите на предприемаческата дейност на болшевишката 

номенклатура. Той приема "Директиви на XX конгрес на КПСС по шестия петгодишен план 
за развитието на народното стопанство на СССР през 1956-1960 г." В тези директиви се раз-
глеждат следните проблеми: 1) За промишлеността; 2) За механизиране и автоматизиране 
на производствените процеси; 3) За специализацията и кооперирането в промишлеността; 4) 
За селското стопанство; 5) За транспорта и съобщенията; 6) За капиталното строителство и 
строителната индустрия; 7) За повишаване на производителността на труда; 8) За издигане 
на материалното и културното жизнено равнище на народа; 9) За развитието на стопанство-
то в съюзните републики и разпределението на производителните сили. 
Обръщаме внимание, че тези проблеми са проблеми на предприемачеството! (Механи-

зирането и автоматизирането на производствените процеси, специализирането и коопери-
рането в промишлеността и пр.) Обръщаме внимание, че това са директиви! Това не са 
стратегии за държавно регулиране на икономическите процеси – проблеми, с които се за-
нимава всяка управляваща партия при класическия капитализъм. Директивите са план за 
действие! Те са план за предприемаческа дейност! 
До какви подробности само се стига в този план! Да вземем например 4-ти раздел – за 

селското стопанство. В него са разгледани следните теми: 1) Зърненото стопанство – осно-
ва на селскостопанското производство; 2) Задачите за по-нататъшен подем на животновъдс-
твото; 3) Механизация на селското стопанство; 4) За развитие на совхозното производство; 
5) Семепроизводството – важно звено в подема на селското стопанство; 6) За строителство-
то в колхозите; 7) Да повишим равнището на ръководство в селското стопанство.2 
Подобни теми могат да се открият в бизнесплана на голям концерн за селскостопанско про-

изводство, а не в програмата за икономическата политика на класическа буржоазна партия. 
Друг съществен момент в съзряването на колективния предприемач, в превръщането на 

завзелата властта комунистическа партия в организатор на производствения процес е създа-
ването на служебна йерархичност. Предприемаческата дейност се реализира от сложно 
структуриран, съставен от различни нива, прослойки, фракции и т.н. социален субект. Тези 
различни звена на колективния предприемач имат различни интереси. А и изразяват раз-
лични групови и класови интереси. Непосредствено след Октомврийската революция пред-
приемаческата дейност на новия колективен собственик на средствата за производство е 
била силно затруднена от това, че завоювалият властта болшевишки елит дълго време се е 
съпреживявал като борец за "социална справедливост", а не като колективен собственик на 
националния капитал. Това води до остри фракционни борби за властта и силно затруднява 

                                                                                                                                      
въвеждане на трудова повинност. (Виж: Ленин, В. И. "Предстоящите задачи на съветската власт", 
Избр. пр., т. 7, стр. 348, 349, 367 и др.) Стремежът към използване на до икономически форми на експ-
лоатация изиграва немаловажна роля за избухването на гражданската война. 

1 Виж: "XX конгрес на КПСС – доклади, речи, резолюции, директиви, постановления", Изд. на 
БКП, С, 1956, стр. 32-118. 

2 Пак там, стр. 65-89 
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процеса на първоначалното натрупване на капитала. Преодоляването на тази пречка става 
чрез упражнения от сталинската фракция терор спрямо другите фракции; а също и чрез въз-
никването на система от политически, идеологически, етически, естетически отношения, 
известна с термина "култ към личността". Чрез тази система става регулирането и синхро-
низирането на интересите на различните фракции, прослойки и т.н. на колективния собст-
веник на националния капитал в съответствие с неговата нова социална роля. В началото 
по-голяма роля в изграждането на йерархичността на колективния предприемач играе на-
силието. По-късно, без да изчезва, насилието отстъпва на заден план, като по-голяма роля 
играят идеологическите, етическите и т.н. фактори.1 
Усвояването на новата социална роля от болшевишкия елит – на организатор на произ-

водствения процес, на предприемач, започва още през пролетта на 1918 г. Но поради граж-
данската война и интервенцията тази социална роля отстъпва на заден план заради приори-
тета на съдбоносните за запазване на властта военни задачи. След победата в гражданската 
война и отблъскването на интервенцията болшевишкият елит пристъпва към мащабна 
предприемаческа дейност.2 
Официалната комунистическа идеология има претенция, че тъй като "социализмът" е 

нов, по-висш и по-прогресивен от капитализма обществен строй, то той осигурява по-бърз 
растеж на производителните сили. В тази теза има нещо невярно и нещо вярно. Невярно е 
твърдението, че съветския държавен капитализъм е обществен строй, принципно различен, 
по-висш и по-прогресивен от традиционния капитализъм. Но е вярно, че възникналият об-
ществен строй е действително нов! Утвърждава се действително нов начин на производство – 
капиталистическият начин на производство.3 И тъй като това е нов начин на производство, 
то той е по-прогресивен от предишния начин на производство и води до бърз растеж на 
производителните сили. 
Използвайки преизчислени данни за икономическия растеж на страни с държавен капи-

тализъм и правейки сравнение с растежа в други капиталистически страни, Я. Корнай прави 
извод, че при държавния капитализъм страните показват висок темп на растеж, особено 
през първите десетилетия, по-висок от множество други капиталистически страни. Държав-
ният капитализъм извежда много страни от сериозна изостаналост поне до средно ниво на 
развитие. В същото време резултатите от растежа, въпреки че са съществени, не са изклю-
чителни. Много страни тръгнали по традиционния капиталистически път показват по-
високи резултати.4 
Тази оценка според нас е напълно вярна. За сметка на по-високата степен на експлоата-

ция и силната мотивация на комунистическата номенклатура в качеството ѝ на предприемач 
в първите десетилетия държавният капитализъм има значими успехи. Осъществява се бърз 
растеж на производителните сили. Но той не е качествено по-висок от този на слаборазви-
тите страни, тръгнали по пътя на класическия капитализъм. Защото икономическата основа 
и на двата модела на развитие е една и съща – това е капиталистическият начин на про-
изводство. 
                                                 

1 Този проблем – за ролята на политическите, идеологическите, етическите, естетическите и пр. 
отношения извесни с названието "култ към личността" за изграждане на йерархичност и синхрониза-
ция в дейността на колективния предприемач – болшевишката номенклатура, ще разгледаме в след-
ващия параграф. 

2 Ефективността и мащабността на предприемаческата дейност при съветския държавен капитали-
зъм ще разгледаме в следващия раздел на изследването. 

3 По точно реализира се прехода от натурално и просто стоково с наченки на капитализъм стопан-
ство към развита капиталистическа икономика. 

4 Корнай, Я. "Социалистическата система Политическа икономия на комунизма", Изд. "Проф. Ма-
рин Дринов", С., 1996, стр. 195. 
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1.7. Изграждане на ново самосъзнание, субординация и координация  
в колективния предприемач 

Държавната собственост е вид социалногрупова капиталистическа собственост. Както и 
при класическия капитализъм, вземането на управленски решения и тяхното изпълнение 
изисква изграждане на йерархичност в колективния собственик. При класическия капита-
лизъм, например при едно акционерно дружество, мястото в управленската структура зави-
си от броя на притежаваните акции. При държавния капитализъм никой не притежава няка-
къв ресурс, който да гарантира стабилността на мястото му в управленската пирамида. Мяс-
тото на всеки в управленската структура зависи от признатото място в партийната йерархия. 
От формална гледна точка мястото в партийната йерархия зависи от партийния престиж, от 
авторитета, който отделният функционер има пред партийната маса. Подчертаваме от фор-
мална, защото смените в партийната йерархия стават на партийните конгреси или на пле-
нуми на централните комитети. От формална гледна точка е напълно възможно партийният 
лидер и неговият екип, ако по една или друга причина не водят ефективна стопанска и пр. 
политика, да загубят престижа си пред партийната маса и да бъдат сменени на висшия фо-
рум на партията. 
При традиционния капитализъм борбата за власт между различните партии или вътре в 

партията, между различните фракции може да протича в относително цивилизовани форми. 
Защото борбата за власт не е борба за собственост! 
Когато обаче националният капитал е централизиран, то тогава борбата за власт се прев-

ръща в борба и за собственост. И затова тази борба неизбежно добива характера на кървава 
саморазправа, защото е борба за собственост. Предишните норми на вътрешно партийни 
отношения от формална гледна точка се запазват. Но те вече са съвсем неадекватни. За-
щото борбата между различните фракции в комунистическата партия за една или друга 
стратегия на социално-икономическото развитие, вече не могат да водят до смяна на управ-
ляващия елит. Ако фракцията, притежаваща властта, претърпи провал, то опониращата 
фракция не може да поиска нейната смяна, защото това би означавало заграбване на "конт-
ролния пакет акции". 
Обикновено след "социалистическите" революции върхушката на комунистическите 

партии не осмисля, че смяната на социалната и роля – от опозиционна партия в съвкупен 
капиталист, в колективен предприемач, променя правилата на изграждане на партийната 
йерархичност. В СССР през двайсетте и дори трийсетте години различни фракции водени, 
от Троцки, Зиновиев и Каменев, Бухарин и т.н., се опитват да свалят Сталин от властта, из-
ползвайки за претекст грешките и провалите на неговата политика. В България подобна 
борба се води между членовете на бригада "Чавдар" и останалите партизански отряди, най-
вече членове на отряд "Гаврил Генов" и Трънския партизански отряд. Членовете на бригада 
"Чавдар" постепенно завоюват доминиращи позиции в партийно-държавния елит на новата 
власт. Опитите на командира и политкомисаря на Трънския партизански отряд – Славчо 
Трънски и Денчо Знеполски, да изтъкват по-голямата роля на трънския отряд в гражданска-
та война, се възприемат като претенции за изместването на "чавдарци" от властовите им 
позиции. Следват ужасяващи репресии. По-късно, когато командирът на врачанкския отряд – 
Горуня, се опитва да организира преврат, той е убит, а съучастниците му са наказани със 
затвор и изселвания. 
Ясно е, че персонифицираният в партийната номенклатура национален капитал не може 

да търпи до безкрайност ситуации, чрез които се пречи на неговото спокойно функциони-
ране и свръхбързо самонарастване. Тъй като използването на законни средства за ликви-
диране и за изключване в бъдеще на подобни ситуации не е възможно (от партийна и пра-
вова гледна точка действията на фракционерите не са подсъдни или осъдителни), то се 



 
 

241 

пристъпва към използването на незаконни средства. Срещу хората, все още страдащи от 
илюзии, че те са "другари", а не съсобственици на капитала и като такива длъжни да се под-
чиняват на неговите закони, а не на партийната етика, се изправят репресивните органи. В 
СССР органите на НКВД започват широко да използват инквизициите, фалшификациите, 
фабрикуването на компрометиращи документи. Започва да действа системата за насаждане 
на страх, система, създаваща лична зависимост нагоре по йерархичната пирамида, система, 
вкореняваща дълбоко в съзнанието на апаратчиците, че този, който е на върха, е винаги 
прав и че най-голямото престъпление е нелоялността към висшите органи. 
За разправа с преките съперници се използват методи, отличаващи се с безподобна жес-

токост. В България, с помощта на командировани от СССР "специалисти" също се използва 
безподобна жестокост. От мемоарите на Денчо Знеполски може да се добие много добра предс-
тава за дивите инквизиции, на които са подлагани членовете на съперническите фракции.1 
Тук, разбира се, стои въпросът, дали използването на подобни методи е закономерност 

в междуфракционните борби. 
Според нас – да! Вече казахме, че вътрешнопартийната борба от гледна точка на закона 

не е престъпление. Но фактически, тъй като тя е борба за контрола над националния капи-
тал, всъщност е най-голямото престъпление. И затова след като срещу противниците не 
може да се воюва по законен път, остава да се воюва по незаконен. А това вече съдържа въз-
можността всяка една от враждуващите фракции да прибегне до използване на жестокост. 
След XX конгрес на КПСС методите на вътрешнопартийните борби се променят и в 

СССР, и в България. Те загубват безкомпромисно свирепия си характер. 
Например в България в средата на 60-те години сред партийния и военния елит (най-

вече сред военния елит) възниква твърде широка организация, ядро на която е командване-
то на партизанския отряд "Гаврил Генов" (Цоло Кръстев – командир, Горуня – политкоми-
сар, Цвятко Анев – помощник-командир, Иван Велчев – началник- щаб...), която си поставя 
за цел по "партиен" път да свали от власт Тодор Живков и неговото обкръжение. Генерал-
майор от запаса Мичо Ерменов твърди, че той и други генерали като Стоян Куцаров, Любен 
Динов, Цвятко Анев и др., са смятали, че в създаващата се екстремална ситуация се е изиск-
вало вземането на "нестандартни" решения – на предстоящия пленум на ЦК на БКП да се 
използват не само партийни, но и военни средства.2 
След разкриването на организацията органите на сигурността убиват само Иван Тодоров – 

Горуня (или той се самоубива, каквато е официалната версия) и има съмнение, че самолет-
ната катастрофа, в която загива генерал-полковник Иван Бъчваров, е също тяхно дело.3 Ос-
таналите лидери на анти живковата фракция са осъдени на различни срокове затвор: Цоло 
Кръстев – 15 години, полковник Иван Велчев – 15 години, генерал Цвятко Анев – 12 годи-
ни, генерал Ерменов – 10 години, генерал Димов – 8 години, и пр. Начинът, по който Тодор 
Живков се разправя със своята опозиция, е съществено различен от сталинските методи на 
пълно физическо унищожение на противниците и техните семейства. Причината е може би, 
че в средата на 60-те години необходимостта от съобразяване със световното обществено 
мнение е доста по-голяма или пък Тодор Живков е сигурен в стабилността на своето поло-
жение и не се е страхувал кой знае колко от противниците си. Или може би роля са оказали 
някои характерологични особености – в сравнение със Сталин Живков безспорно е много 
по-кротък и добродушен човек. 

                                                 
1 Виж: Знеполски, Д., Посмъртна изповед, С., 2005. 
2 Виж: "Тази сурова и нежна крепост – човекът, не може да се превземе със сила!". Сп. "Общество 

и армия", № 4, 1990, стр. 51. 
3 Пак там, стр. 52. 
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В СССР чак в края на двайсетте години сред болшевишкия партиен елит се създава наг-
ласа, че различни фракции могат да предлагат различни стратегии, но това в никакъв случай 
не може да означава промени в номенклатурната йерархия.1 В България тази нагласа се ут-
върждава след убийството на Горуня. 
Формирането на това ново самосъзнание и нагласи на болшевишкия елит освен чрез на-

силие се създава и чрез система от надстроечни отношения, известна под името "култ към 
личността". 
Култът към личността е система от надстроечни отношения, която чрез средствата на 

идеологическата работа, изкуството, партийната етика и т.н. внушава на всички равнища на 
управленската пирамида възхищение и преданост към "вожда". Тоест необходимостта на 
върха на управленската пирамида да стои "най-способният", "най-талантливият", "най-
кадърният" се обръща надолу с главата. А именно, че който е на върха на управленската 
пирамида, той е "най-способният", "най-талантливият", "най-кадърният". 
Най-новата история красноречиво показва, че ако в страните, в които има държавна 

форма на собственост, не е установен своевременно достатъчно силен култ към личността, 
след определен период от време във върхушката започва остра борба, завършваща с взаим-
но избиване. Така е в Гренада през 1983 г., в Южен Йемен през 1986 г. и др. Колкото по-
бързо се формира култът към личността, толкова по-рано се създават благоприятни условия 
за функционирането на националния капитал, толкова по-бързо съвкупния капиталист 
пристъпва към ефективна предприемаческа дейност. 

 

                                                 
1 А някои от "старите болшевики" и в средата на 30-те години нямат това самосъзнание – напри-

мер българина Кръстьо Раковски. Виж документирани свидетелства в книгата на Филип Панайотов 
"Доктор Кръстьо Раковски", Партиздат, С., 1988, стр. 131-133. Много интересна е и книгата на Благой 
Попов "За да не се повтори никога вече", Париж, 1981. Интересното е, че както Денчо Знеполски, така 
и той, въпреки претърпените многогодишни изтезания и гаври, до края на живота си се самоиденти-
фицират като "борци за светлото бъдеще", а не като съсобственици на националния капитал. И съот-
ветно възприемат това, което им се случва не като закономерност, а като престъпно "братоубийство" – 
стр. 123. 
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Втора глава 

ФОРМИ, СТЕПЕН И ДИНАМИКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  
ПРИ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА"  

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

От таблицата, в която обобщихме възгледите на основните школи и автори в анализа на 
"социалистическата държавна собственост е видно, че доминира разбирането за експлоата-
торския характер на "социалистическата" държавна собственост. Единственото изключе-
ние е на официалната идеология на управляващите комунистически партии, за която тя не е 
експлоататорска по своя характер. Ние сме солидарни с доминиращото разбиране за експ-
лотаторския характер на "социалистическата" държавна собственост. Какво обаче означава 
термина "експлоатация"? Защото разбирането на термина "експлоатация" не е еднакво в 
различните школи. Разбирането на този термин на авторите от концептуалното поле на 
"предадената революция" – например на Тони Клиф, е различно от това на Фридрих фон 
Хайек, представител на либерализма в икономическата теория. 

Има два основни възгледа за експлоатацията. За марксизма експлоатация е присвоява-
не от доминиращите социални класи и слоеве на принадения продукт (при капита-
лизма принадената ценност) произведен от непосредствените производители. За марк-
сизма всяко присвояване на принаден продукт е експлоатация. Експлоатацията, според то-
зи възглед, има двойнствена същност. От една страна тя е необходимост и предпоставка за 
възникването на човешката цивилизация, и всеки следващ етап в развитието на човешката 
цивилизация е свързан с отмирането на остарелите форми на експлоатация, и утвърждавене на 
нови форми на експлоатация. От друга страна, експлоатацията е причина за неизброими нещас-
тия, мъки, беди, страдания и т.н. Човечеството ще навлезе в "царството на свободата", едва кога-
то в резултат на развитите от капитализма могъщи производителни сили отпадне необходи-
мостта от експлоатация и капитализма прерасне в следващия обществен строй – комунизма. 

Марксовото разбиране за експлоатацията, обаче не е утвърдено в икономическата наука. 
Съвременната икономическа наука по начало рядко използва понятието "експлоатация". А 
когато го използва, под експлоатация разбира такъв процес на присвояване на принадена 
ценност, при който се нарушава възпроизводството на производствените фактори, защото 
се присвоява не само принадения, но и части от необходимия продукт, което прави невъз-
можно възпроизводството на работната сила на предишното ѝ равнище. 

В нашето изследване ние се придържаме методологически към марксисткото разбиране 
на понятието експлоатация. 

2.1. Форми на експлоатацията при "социалистическата"  
държавна собственост в България 

Има два начина за увеличаване на получаваната в производството принадена стойност: 
- да се удължи абсолютното работно време или да се увеличи интензивността на 

труда (абсолютна принадена стойност); 
- да се съкрати необходимото работно време (относителна принадена стойност). 
В периода на държавния капитализъм в България се използват както капиталистичес-

ки, така и докапиталистически форми на експлоатация. Използват се икономически 
методи, както и извъникономически методи на експлоатация. Вторите се използват пре-
димно в периода на първоначалното натрупване на капитала. Експроприирайки всички 
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средства за производство и извършвайки индустриализация комунистическата номенклату-
ра постепенно унищожава условията за извъникономическа експлоатация1.  

В страните от първия ешелон на капитализма – Англия, Франция и т.н., "младият" капи-
тализъм проявява голяма жестокост по отношение на трудещите се хора. За това свидетелс-
тва борбата със "скитничеството", законите за бедните, принуждаването на жените и децата 
да работят по 15-18 часа на ден и т.н.2 В страните от втория и третия ешелон на капитализма 
се повтарят много от жестокостите на "младия" капитализъм. И за двата периода е харак-
терно използването на принуждението допълнително към автоматическото въздействие на 
икономическите закони. Обединяването на държавния капитализъм със задачите на младия 
капитализъм поражда у номенклатурата силен стремеж към получаване на принадена стой-
ност и способност да проявява нечовешка жестокост, като в същото време ѝ позволява 
ефективно да угнетява народа. 

Според Тони Клиф управляващата класа в СССР отнема последните елементи на власт 
на работниците в градовете, праща селяните в колхози, подчинява на себе си всички общес-
твени класи и ги заставя да функционират по нейната програма.3 Сталин издига лозунга "да 
се догонят и изпреварят" западните страни. Това означавало, че започват да се копират 
всички методи, използвани в процеса на индустриализация в западните страни: изселване 
на селяните от родните им места; насилствено увеличение на и без това антисанитарните, 
пренаселени градове, под заплахата от глад; принуждаване и на децата, и на възрастните да 
работят в заводите и фабриките по 12, 14 и 16 часа на ден; приемане на закони, лишаващи 
работниците от елементарни права; въвеждане на системата на робския труд. Това, което 
постига британският капитализъм с помощта на ограждания и разчистване на общински 
земи, актове за присъединения и закони за бедните, търговия с роби и система от планта-
ции, Сталин постига с помощта на насилствената колективизация, въвеждането на трудови 
книжки и антистачни закони, както и строителство на огромно количество трудови лагери. 
По неговия пример същите процеси протичат и в останалите бивши "социалистически" 
страни – с различна степен на жестокост и с различна степен на прилагане на методите на 
сталинската номенклатура.  

Ликвидирането на НЕП в СССР и след това колективизацията е удар срещу работничес-
ката класа, защото ограничава възможностите ѝ да продава работната си сила на различни 
капиталисти и да среща на пазара конкуриращи се производители на стоки. Ликвидира се 
конкуренцията между държавното и частното предприемачество, което в най-малка степен 
е изгодно на работническата класа4. Обезземляването на селяните става насилствено, там 
където не може доброволно. Първоначално им се намаляват изкупните цени, т.е. намалява 
се властта им над собственото им производство. След това се преминава към разправа с не-
съгласните. Т.е. използват се извъникономически средства на експлоатация. 

В ранните фази при държавния капитализъм трудът има принудителен характер. 
Гражданинът е задължен да работи – това е записано в "социалистическите" конституции. 
Това е въпрос и на дълг на "социалистическия" гражданин. Това е вид неикономическа принуда.  

Няма обезщетения по безработица, макар че има текуща безработица. 
Има санкции за тези, които не искат да работят. Пращат се да извършват обществено-

полезен труд – например в тухларни. Вероятно единствените несанкционирани неработещи 
са жените на номенклатурата. 

В определени периоди се забранява смяната на работата. 

                                                 
1 Найденов, Г., 100-годишната парадигма, С., 2003, стр. 105. 
2 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
3 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
4 Найденов, Г., 100-годишната парадигма, С., 2003, стр. 65-66. 
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Не се разрешава емиграцията. 
Има забрани да се напуска дадено селище. Например на населението в Русе през 1989 г. по 

време на кризата с обгазяването на града се забрани на населението да напуска града в тър-
сене на друга работа. Колхозниците в СССР по Сталиново време нямат право да сменят 
колхозите си1. Според някои закони можеш да напуснеш работа само ако си физически неп-
ригоден за нея, приет си в учебно заведение или имаш специално разрешение от ръководст-
вото. 

А в други случаи смяната на работното място се затруднява. От непрекъснатия стаж на 
една работа в Съветския съюз през 30-те години на ХХ век зависят не само пенсиите по 
нетрудоспособност и старост, но също така и размерите на обезщетенията по болест. 

При вече установен държавен капитализъм работническата класа общо взето има право 
на избор – къде да продава работната си сила. Случаят с Русе е по-скоро изключение. 
Всъщност обаче работникът има право да смени работното си място, но не и работодателя 
си, тъй като номенклатурата е работодател на всички. Смяната на едно предприятие с друго 
не е смяна на работодателя, тъй като той е номенклатурата като съвкупен капиталист. В 
един по-късен момент типично става явлението текучество, което е реакция на работещите 
към условията на труд. 

До първия петилетен план в СССР работниците имат право да сменят местоработата си. 
От 1931 г. в Ленинград вече на никого не се разрешава да го напусне без специално разре-
шение. От 1932 г. се въвежда системата на вътрешните паспорти, за да се възпрепятства 
сменянето на местожителството без разрешение. В България се използва системата на жи-
телството. То се предоставя на работници в определени предприятия, обикновено работе-
щи при тежки и вредни условия или в особено значими за развитието на икономиката от-
расли. Това е принуда да участваш в такива производства, но като свободен гражданин 
(вместо да използват труда ти в системата на ГУЛАГ или в Белене). Това е извъникономи-
чески метод за стимулиране към труд чрез решаване на проблема с местожителството ти.  

Друг извъникономически метод на експлоатация е свързан с военизирането на труда. 
Това се осъществява през 1919-1920 г. в много съветски предприятия. През 1941 г. с указ се 
установяват наказания в размер от 5 до 8 години затвор за работници, които без разрешение 
изоставят предприятия на военната промишленост2. Съгласно друг указ от 1943 г. за желе-
зопътните работници се въвежда военна дисциплина във всички форми. Подобна система се 
разпространява спрямо работниците от морския и речния флот, служещите в пощите, телег-
рафа и радиото, работниците от електростанциите и др. Нарушенията се наказват строго. А 
някои от положенията от военното време остават актуални и след войната. 

От 1930 г. в СССР на всички промишлени предприятия им се забранява да наемат тези, 
които са оставили своята предишна месторабота без разрешение.  

Въвеждат се трудовите книжки за всички работници. Те се представят на директора на пред-
приятието при постъпване на работа. А директорите са задължени да указват в книжката причини-
те за уволнението. Не могат да те вземат на работа без показването на трудовата книжка.  

Правят се трудови характеристики, които са необходими при преместване на друга ра-
бота. По-късно се премахват, но неформално се изискват. 

В България също се установява системата на трудовите книжки и трудовите характеристики. 
Дисциплинирането на работниците е свързано и с други санкции, които осигуряват 

съгласието и подчинението им на правилата на номенклатурата, активното им включване 
в труда, особено в по-особени социални ситуации. 

                                                 
1 Восленский, М. С., Номенклатура, М., 1991. 
2 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
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В Съветския съюз закъснението, отсъствието от работа, саботирането на производстве-
ния процес е свързано с лишаване от продукти от първа необходимост, понижение в длъж-
ност, намаляване на заплатата, уволнение, изселване от ведомствена квартира, принудите-
лен труд, въдворяване в лагер, конфискация на имуществото, разстрел. В Съветския съюз се 
въвежда строг контрол спрямо дейността на лекарите – имат право да издават болнични 
само за тежки заболявания. А за лекарите в концлагерите и в поликлиниките има норма за 
освобождаване от работа по болест1. 

Част от тези санкции са въведени и от българската номенклатура. Нейното поведение е 
по-меко, защото, за разлика от Русия, България преди 1944 г. има по-развита промишленост 
и малко по-развита и дисциплинирана работническа класа. Но дисциплинирането си остава 
като актуална задача за превръщащите се в работници мигриращи селяни. В България за по-
кратко време действат трудовите лагери, разстрелът за провинили се работници също не се 
прилага както в Съветския съюз. Не се налага използването на военизирането на труда по 
същия начин. В България се използва трудът на войниците от Строителни войски – предим-
но представители на ромската етническа група и на българските турци. Строителни войски 
съществуват до 2000 г. Те участват в строителството на редица промишлени обекти. 

Постепенно заедно с повишаването на съзнателността и дисциплинираността на работ-
ническата класа мерките спрямо недисциплинираните омекват. От по-юридически стават 
по-морални. Например това може да се види във функционирането на другарските съди-
лища – има ги и в СССР, а в България функционират през 60-те и 70-те години. Техните 
решения са морална санкция за недисциплинираните работници и граждани. 

Друга част от санкциите са свързани с опазването на имуществото на номенклатурата. 
Кражбата на кооперативно и държавно имущество, както и разхищението им се наказват 
строго. В Съветския съюз – по-строго отколкото в България. 

И част от тези санкции биха изглеждали логични резултати от неспазването на трудови-
те изисквания от страна на работниците, ако не бяха прекалено строги и не съответстващи 
на провиненията и в такъв смисъл не се явяваха експлоатация на работника. А друга част са 
принципно неприемливи – например разстрелът. Много показателен е фактът, че суровост-
та на законодателството е в несъответствие с относително меките санкции за убийство и 
други насилствени форми на престъпления2.  

След разрушаването на трудовите лагери след смъртта на Сталин се отменят законите, 
според които работниците се наказват чрез съд за неявяване или закъснение за работа. Клиф 
сравнява тези изменения с това, което става в процеса на развитието на капитализма на За-
пад. Според него на началните стадии на революцията в промишлеността се използват раз-
лични методи за принуждения: закони, наказващи за скитничество, система от изправител-
ни затвори, с цел да се заставят хората да се подчиняват на заводската дисциплина. Но кога-
то капиталистическата система на производство укрепва, всички тези методи започват да 
затормозват ръста на производителността на труда и отстъпват място на други, чисто "ико-
номически", форми на принуждение3. 

На култа към имуществото се подчиняват интересите дори на най-слабите членове на об-
ществото – децата. Максималното наказание по Сталиново време за похищение на чуждо дете 
се свежда до затвор от три години, а в същото време дете за кражба се наказва по-строго4. 

Всъщност правовото положение на работниците при държавния капитализъм, особено 
на неговия първи етап, е на твърде ниско равнище. Всички канали, чрез които трудещите се 

                                                 
1 Восленский, М. С., Номенклатура, М., 1991, стр. 244. 
2 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
3 Пак там. 
4 Пак там. 
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могат да защитават своите интереси в капиталистическия свят — законодателство, съд, ад-
министративни органи и професионални съюзи, се явяват в Съветския съюз представител на 
основния работодател на промишлените работници, а именно правителството1. Стачките 
като основно средство на работниците да се защитават от експлоатацията са забранени.  

Черта на трудовото право в Съветския съюз, България, както и в другите "социалисти-
чески" страни, се явяват многочислените углавни наказания. Трудовото право в значителна 
степен се явява наказателно право. 

Един от основните механизми за експлоатация при капитализма, в това число при дър-
жавния капитализъм, е чрез регулирането на работното време. 

В първите години след революцията в Съветския съюз продължителността на работния 
ден в колхоза не е по-кратка, отколкото при царя – 14 часа. 

В правителствен указ от 1940 г. се казва, че по време на прибиране на реколтата работ-
ният ден в колхозите, совхозите и МТС трябва да започва в 5-6 часа сутринта и да свършва 
след залез слънце. 

През 20-те години в СССР се използва детски труд.2 
Безпризорни деца работят в производството като евтина работна ръка в школи за фаб-

рично-заводско чиракуване. 
В училища за занаяти изпращат неуспяващи или недисциплинирани ученици. 
В България се използва труда на децата под формата на така наречените ученически 

бригади. 
Но общо взето в СССР, още повече в България детският труд е малко използван, за-

щото съвкупният капиталист се ориентира към ускорено повишаване на образователното 
равнище на съответните нации, което вкарва децата в училище. Не случайно бригадите се 
използват лятно време през ваканцията. 

Бригадирското движение започва още от 1946 г. Едни от най-големите обекти се строят 
с безплатния труд на ентусиазирани младежи. А след това се организират така наречените 
комсомолски бригади. 

Във всички социалистически страни, както и в България, по икономически причини се 
установява моделът на работещата жена. Моделът на жената – домакиня при "социализма" 
на практика не съществува. Неработещи жени са само част от номенклатурните съпруги. 
Жените се стимулират чрез икономически, административни и морални стимули да участ-
ват активно в трудовия процес и да се жертват в него. 

В името на използването на женския труд се стига до пренебрегване на редица изисква-
ния за опазване на здравословното състояние на жените с оглед репродуктивните им функ-
ции. Заедно с индустриализирането на страните вниманието към здравето им се повишава. Във 
втората българска конституция от 1971 г. като право на гражданина се вписва грижата за безо-
пасните и здравословни условия на труд (това се отнася естествено и за мъжката работна сила). 

Например, жените, заети в минната промишленост на Съветския съюз, често на най-
тежки работи в шахтите, съветските власти описват като огромно постижение. За сравнение 
в минната промишленост в развития капиталистически свят жената заема много по-малко 
място. В металургическата промишленост – също. Сравними с използването на жените в 
минната промишленост са Индия и Япония, които се славят с ужасно положение на работ-
ниците по това време. 

В страните от първия ешелон на капитализма се използва робски труд, организира се 
търговията с негри, използва се трудът на колонизираните народи. Това съдейства изклю-
чително много за бързата им индустриализация. 

                                                 
1 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
2 Восленский, М. С., Номенклатура, М., 1991 
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В Съветския съюз и другите "социалистически" страни принудителният труд се изпол-
зва в разни форми и степени. Така например като договори между кооперативи и заводи, 
съгласно които първите се задължават да заделят определено количество работници. Тук 
могат да се прибавят ученическите и студентските бригади. 

Но най-ярка форма на принудителен труд е този в трудовите лагери, където работната 
сила не се продава и не се купува като стока, тъй като работещият е лишен от свобода.1 

Вероятно системата ГУЛАГ в Съветския съюз е най-добре развитата. Но и в България 
трудът на лежащите в тези лагери се използва – в Белене и Ловеч, макар и за кратко. 

В България лагерите в Белене и Ловеч се създават през 1945 г. със съгласието на всички 
основни партии по онова време. Първоначално в тях се пращат хора, нарушаващи общест-
вения ред. Но полека-лека започват да ги използват за санкциониране на политически про-
тивници. През 1947-1948 г. след забраната на опозиционните партии (1947 г.) започва за-
пълването им с опозиционери. През 1953 г. ги закриват. Отново откриват лагера в Белене 
през 1956 г. – функционира до 1959 г. След това остава този в Ловеч – до 1962 г. През цяло-
то време трудът на концлагеристите активно се използва. 

До първия петилетен план в СССР трудът на затворниците се използва в малки мащаби. В 
това време стойността на продукцията, произведена от затворените в тези лагери е само незна-
чителен процент. С въвеждането на петилетните планове положението коренно се променя. 

Трудът на затворниците като правило не е много производителен. Руското правителство 
прибягва към него в такива мащаби защото притежава относително по-малко капитал, от-
колкото човешка сила в сравнение с по-развитите държави. В същото време използването 
на този труд помага да се преодолеят тесни места, предизвикани от недостиг на работна 
сила в някои райони и отрасли на промишлеността. Във всички периоди от историята, кога-
то не достига работна ръка, буржоазната държава по законодателен път ограничава свобо-
дата на работниците, както е било в Западна Европа през XIV и в началото на XV в., и отно-
во през XVII в. Затворниците в лагерите се явяват грубо подобие на "армиите на безработните", 
обичайни за капитализма. Те служат и за "поставяне на място" на останалите работници. 

В страните като СССР, в които има много неприятни работи при лоши природни усло-
вия, към които свободните работници трудно могат да се склонят, принудителният труд 
придобива особена важност. Независимо от относително ниската му производителност, 
трудът на затворниците се явява най-евтин и дори в някои случаи единствено възможен. 

Освен по линия на увеличаването на работното време експлоатацията на работната сила 
от страна на комунистическата номенклатура върви и по линия на увеличаването на интен-
зификацията на труда. Освен използването на икономически, административни, наказа-
телни механизми един от методите е възпитание на работническата класа чрез морални ме-
ханизми – стимулиране на подходяща трудова етика, на трудовия ентусиазъм. Формира-
нето и възпитаването на работническата класа се извършва и насилствено, и по пътя на мо-
ралните норми, така че в края на краищата тя да приеме новите условия и правила на труд 
като природна даденост. 

Тъй като тези режими не използват активно ролята на религията, се налага използването 
на комунистическата идеология. Някои от нейните идеологеми стимулират ефективно тру-
довия ентусиазъм на работниците. Например тезата за жената майка – работничка – дома-
киня, стимулираща жените да дават всичко от себе си, за да са за пример и в къщи, и в тру-
да. На мястото на протестантството в развитите капиталистически страни, на мястото на 
специфичната трудова етика в Япония, в "социалистическите" страни се използва марксист-
ката идеология, идеята за светлото комунистическо бъдеще като стимулиращи трудовия 
ентусиазъм и непотребителската психология. 

                                                 
1 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
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За стимулиране на трудовия ентусиазъм се организира социалистическото съревнова-
ние. На основата на социалистическото съревнование в СССР се организира движението на 
ударниците, след това на стахановците, а накрая на бригадите за комунистически труд. В 
България от 1959 г. се създават бригади за ударен комсомолски труд. След това – бригади за 
комунистически труд. Героите на социалистическия труд играят ролята на двигатели на 
интензифицирането на труда. Техният статут е свързан с повишени материални възможнос-
ти, както и с издигането им на управленски постове – например в парламента, с получава-
нето на ордени и медали. Създава се работническа аристокрация. Това е един от начините 
за десолидаризиране на работниците и използване на техните конфликти и конкуренция в 
полза на постигането на по-голяма принадена стойност. 

В СССР през 1934 г. около три четвърти от всички промишлени работници вземат учас-
тие в така нареченото "социалистическо съревнование".1 През 1944 г. в него са обхванати 
работници и служители в различни отрасли на промишлеността в следните мащаби: нефте-
на промишленост – 82%; авиация – 81%; производство на оръжия – 85%; автомобилна про-
мишленост – 86%; производство на електрооборудване – 83%; памучна промишленост – 
91%; обувна промишленост – 87%. През 1949 г. повече от 90% от работниците участват в 
"социалистическото съревнование".2 В България системата е също много развита. 

При съветския държавен капитализъм работната сила е евтина, особено в първия му етап. 
Макар че руският работник произвежда около 70% от това, което произвежда англий- 

ския работник, неговото жизнено равнище е много по-ниско. Това се отнася и за българския 
работник. Това говори за по-голямата степен на експлоатация на руския и българския работник. 

Номенклатурата предпочита организационни и пропагандистки дейности и стимули за 
повишаване на трудовата активност на работещите в сравнение с повишаване на работните 
заплати, особено в етапа на първоначалното натрупване на капитала. Заедно с увеличава-
нето на разликите в заплащането на различни прослойки работници се правят промени и в 
статистиката и публичността на данните. Не случайно статистиката за заплатите в СССР по 
Сталиново време се счита за държавна тайна. След 1934 г. се преустановява публикуването 
на статистически данни за заплащането на различни работници и служители. Започват да се 
появяват усреднени цифри. 

За разлика от номенклатурата, класическата буржоазия в по-развитите страни използва 
друга "хватка" за намаляване на прозрачността в това отношение – моралната норма да не 
питаш за възнаграждението на колегите си, което дава големи възможности на работодателя 
да определя произволно заплатата ти. 

Тенденцията е към увеличаване на заплащането на номенклатурата. То не е просто ре-
зултат от оценката на нейния труд, но и резултат от отнемането на доходи на други социал-
ни прослойки. За нея има и още един източник на доходи – държавните премии. 

Има две форми на заплата – повременната, която е свързана с по-малка степен на екс-
плоатация и заплата на парче – свързана с по-висока степен на експлоатация. 

Големите предприятия са обективна основа за сплотяване на работниците. Но управля-
ващата класа има редица ефективни способи за подриване на тяхното единство.3 Един от 
най-важните способи е поощряването на конкуренцията между работниците с помощта на 
системата на заплащането на парче. 

При държавния капитализъм номенклатурата предпочита при установяването на запла-
тата да се използва заплащането на парче и премиалното заплащане. Такава политика де-

                                                 
1 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
2 Пак там. 
3 Пак там. 
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морализира работниците, тъй като стимулира егоистичните инстинкти и води до рязко уве-
личаване на количеството на нещастните случаи в производството. 

В СССР след въвеждането на петилетните планове числото на промишлените работни-
ци, получаващи такова заплащане, рязко се увеличава: към 1930 г. то съставлява около 29% 
от общото количество работници, към 1931 г. то се увеличава до 65%, към 1932 г. – до 
68%1. През 1975 г. в СССР около 56% от промишлените и строителните работници получа-
ват заплата на парче и около 44% – повременна работна заплата. 

За да се изостри конкуренцията, вместо просто заплащане на парче, при което заплатата 
е право пропорционална на производителността, в СССР се въвежда прогресивното зап-
лащане на парче.2 Тази система е още по-експлоататорска. Дава възможност на държавата 
да снижава жизненото равнище на работниците по пътя на постоянното повишаване на за-
дължителните производствени норми. Действително, след началото на стахановското дви-
жение се осъществява изменение на нормите във всички отрасли на промишлеността. Нови-
те норми се определят не от производителността на средния работник, а чрез използване на 
средните данни от производителността на стахановците и средната производителност на 
другите работници.3 

В СССР първоначално съществува институт, в задачите на който влиза проверката на 
нормите от гледна точка на възможността работниците да ги изпълняват, но и да поддържат 
своето здраве на приемливо равнище. Ликвидирането на института през 1936 г. е ярко дока-
зателство за намеренията на правителството да увеличи "свободната" конкуренция между 
работниците. И стахановците са мощно средство в този процес. Не случайно са налице мно-
го случаи на "саботаж" и даже на убийства на стахановци от работниците. И по тази линия 
положението в България е по-спокойно, но процесите и отношенията са идентични. 

При управлението на номенклатурата има разлика между фактическата заплата и ре-
алната заплата, което също се отнася до формите на експлоатация.4 Фактическата се из-
мерва с реалните стоки и услуги, които работникът получава срещу своята заплата. Реална-
та е идеален случай на фактическата заплата, когато цялата заплата може да се използва за 
получаване на желаните стоки и услуги. Реалната се отнася за номенклатурата с нейните 
възможности за потребление в специални магазини, столове и т.н. За останалите е харак-
терна фактическата – липсата на възможност да задоволиш свои потребности поради стоков 
дефицит и принуда да вкарваш парите в банки при ниска лихва. Т.е. да увеличаваш спестя-
ванията, които могат да се използват от номенклатурата по нейна преценка. 

При капитализма по принцип потреблението на масите е подчинено на натрупването. 
Преимущественото развитие на I подразделение на производството е индикатор за същността на 
класовите отношения при капитализма. Понякога потреблението се увеличава едновременно с 
натрупването; понякога се намалява, тогава когато натрупването нараства. При държавния ка-
питализъм има сериозна диспропорция между производството на средства за производство и 
производството на средства за потребление. При него има системен дефицит на стоки за масо-
во потребление. И оттам по-голяма разлика между фактическата и реалната заплата. 

Експлоатацията се осъществява и по линия на данъците. Поради факта, че принадената 
стойност се взема непосредствено от предприятието, държавата сама определя и плаща ра-
ботната заплата, се обезсмисля вземането на преки данъци от потребителя. Експлоатацията 
се осъществява чрез косвените данъци. Данък върху оборота се въвежда главно в произ-
водството на стоки за потребление и се включва в определянето на производствената цена. 

                                                 
1 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
2 Пак там. 
3 Пак там. 
4 Восленский, М. С., Номенклатура, М., 1991. 
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Различията в доходите върви и по линия на данъка върху наследството. Става дума за 
сравнително нисък данък, който облагодетелства номенклатурата. 

Форма на експлоатация е и държавната политика спрямо работните заплати. 
В първите няколко години след революцията в Русия както юридически, така и факти-

чески само профсъюзите имат право да установяват размерите на работната заплата. В пе-
риода на НЕП-а размерът ѝ се установява по пътя на преговорите между профсъюзите и 
администрацията. С въвеждането на петилетните планове, работната заплата все по-често се 
определя от стопанско-административните органи, а също и персонално от директорите на 
заводите. Профсъюзите нямат право на глас при установяването на работната заплата. През 
1934 г. сключването на колективни трудови договори се прекратява.1 През 1947 г. започват 
да се сключват отново, но вече не засягат въпроса за работната заплата.  

Ясно е, че колективни договори, не съдържащи споразумения относно работната запла-
та, се явяват бюрократическа формалност и лъжа. 

Като едно от ярките доказателства за подчинението на жизненото равнище на работниците 
на нуждите на натрупването на капитала може да послужат жилищните условия на народа. 

Общо взето при държавния капитализъм са ниски нормите за жилищни условия, като 
квадратура и др. под. Това се отнася особено за по-големите градове. Качеството на строи-
телството не е високо. Твърде често не е съпроводено с осигуряване на необходимите ко-
мунално-битови удобства. Плановете за жилищно строителство обикновено не се изпълня-
ват. Номенклатурата задоволява на доста по-високо равнище жилищните си нужди. 

Елемент на антагонистическите отношения в системата за разпределение на благата се 
явява и системата на образованието. 

В "социалистическите" конституции за право на гражданите се определя безплатното 
образование. Но даже при безплатно образование на децата, богатите и бедните фактически 
нямат равни възможности да получат образование. На децата на по-бедните им се налага да 
започнат работа по-рано, тъй като много родители не са в състояние да хранят децата си по 
време на тяхното обучение. 

Разделението на обществото на привилегировани и парии намира израз в системата на дър-
жавните пенсии. Пенсиите на селскостопанските работници са ниски. В същото време пенсии-
те на военните са високи. Пенсиите на управленските кадри – също. В същото време някои при-
вилегировани хора получават огромни суми в случай на смърт на главата на семейството.  

И отношенията между националните и етническите групи са форма на експлоатация. 
През изследвания период номенклатурата като управляваща класа регулира национал-

ните и междуетническите отношения в различните страни по сходен начин – видимо е при-
вилегированото положение на мнозинствата. В СССР върви русификация на неруското на-
селение, експлоатиране на природните ресурси на другите републики в съюза. Налице е 
голяма разлика в темповете на развитие на различните съюзни републики. 

В България номенклатурата издига благосъстоянието на ромския етнос и българските 
турци. Но въпреки това разликата в техния статус и благосъстояние в сравнение с тези на 
българите е голяма. Общо взето те са прикрепени в много по-голяма степен към ограничени 
отрасли на стопанството, налице е трудова и професионална дискриминация. Не участват 
равноправно в управлението на обществото. 

През 50-те години на ХХ век и в СССР, и в България настъпва омекване на режимите. 
Положението на работниците се подобрява. Отслабва терорът. Закриват се лагерите (в Бъл-
гария в началото на 60-те години). Възстановяват се някои правни норми, но остават забра-
ни за участие в стачки и демонстрации в защита на работническите права. Тогава действат 
активно другарските съдилища. 

                                                 
1 Тони Клифф. Государственный капитализм в России, М., 2007. 
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2.2. Степен и динамика на експлоатацията  
при "социалистическата" държавна собственост в България 

Степента на експлоатация се определя от отношението на принадената към необходима-
та ценност. За да установим степента и динамиката на експлоатацията в България в периода 
на съветския държавен капитализъм, ние направихме следното: 

1. От данните на Митчел1 извадихме броя на заетите във всички сектори на икономиката 
от 1910 до 1985 година. Тъй като тези данни не са за всяка година, а през определен (разли-
чен) брой години, се наложи да интерполираме липсващите междинни стойности и да екст-
раполираме до 1989 година: 
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Фигура 2.1. Брой на заетите в България за периода 1910-1989 година 

2. Умножихме броя на заетите по средната годишна номинална заплата, която извадихме 
от статистическите годишници на ЦСУ. По този начин получихме брутната сума, изразход-
вана за заплати през всяка година. 

3. Извадихме от книгата на Митчел броя на населението в България за периода 1910-
1989 година. 

4. Умножихме броя на населението по обществените фондове за потребление на глава от 
населението, които също извадихме от статистическите годишници. По този начин полу-
чихме брутната сума на обществените фондове за потребление. Данните се отнасят за 1956-
1957, 1960 и 1965-1989 година. 

5. Събрахме брутната сума, изразходвана за заплати, с брутната сума на обществените 
фондове за потребление. По този начин получихме стойността на необходимия продукт. 
Данните също се отнасят за 1956-1957, 1960 и 1965-1989 година. 

6. Извадихме от книгата на Митчел Нетния материален продукт за периода 1948-1989 година. 
7. От нетния материален продукт извадихме необходимата стойност по години. По този 

начин получихме принадената стойност. 
8. Разделихме принадената стойност на необходимата стойност по години и получихме 

степента на експлоатация. Данните се отнасят за 1956-1957, 1960 и 1965-1989 година: 

                                                 
1 Mitchell, B. R. International Historocal Statistics: Europe, 1750-2005. Palgrave Macmillan, 2007. 
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Фигура 2.2. Степен на експлоатация в България  
за периода 1956-1989 година 

9. Направихме бейсовски спектрален анализ върху данните за степента на експлоатация 
и установихме, че в динамиката на степента на експлоатация има тренд и 18-годишен цикъл. 

10. Трендът показва, че степента на експлоатация в България е нараствала до 1983 годи-
на, след което е започнала да намалява: 
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Степен на експлоатация Тренд  

Фигура 2.3. Тренд в степента на експлоатация в България  
за периода 1956-1989 година 

11. Моделът на 18-годишния цикъл показва, че степента на експлоатация в България нараст-
ва в периодите 1957-1963 и 1973-1981 и намалява в периодите 1964-1972 и 1982-1989 година: 
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Фигура 2.4. 18-годишен цикъл в степента на експлоатация в България  
през периода 1956-1989 година 

12. От общия модел, в който се комбинират тренд и цикъл, можем да направим извода, 
че степента на експлоатация в България нараства с различни темпове до 1981 година и на-
малява, също с различни темпове, в периода 1982-1989 година: 
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Фигура 2.5. Степен на експлоатация в България през периода 1956-1989 година 

Да анализираме установените факти! 
а) Относно двете фази на тренда! Извесно е, че до 1975 год. българската икономика се 

развива възходящо, а след това тръгва "надолу".1 Впрочем динамиката на българската ико-

                                                 
1 Виж: Найденов, Г. Субективният фактор и обективните възможности на социализма в НРБ, изд. 

"Наука и изкуство", С., 1986, стр. 63-70; Найденов, Г. Стогодишната парадигма, изд. Институт по со-
циология – БАН, С., 2003, стр. 172-176. 
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номика е напълно синхронна с динамиката на световната икономика.1 Очевидно е, че в пе-
риода до 1975 год. успешната предприемаческа дейност на съвкупния капиталист – номен-
клатурата на БКП, дава възможност да се увеличава степента на експлоатация. Защото ус-
пешната предприемаческа дейност значително увеличава Брутния вътрешен продукт, и ста-
ва възможно повишаване на ценността на работната сила, независимо от увеличената сте-
пен на експлоатация. И съответно до липса на осезаема съпротива срещу повишената експ-
лоатация. От 1975 год., обаче започва нисходящата вълна както в световната, така и в бъл-
гарската икономика. Може да се спори за съотношението на вътрешни и външни причини за 
навлизането на българската икономика в нисходящата фаза.2 За нас определящи са вът-
решните причини. В средата на седемдесетте години възможностите за екстензивно разви-
тие в нашата страна се изчерпиха. И това се съзнаваше добре от висшата комунистическа 
номенклатура. Но не се осъзнаваше, че е обществено необходимо да се премине към след-
ващата фаза в развитието на държавния капитализъм – да се осъществи преход от съветски 
към корпоративен държавен капитализъм. Впрочем, такъв преход беше практически невъз-
можен. Доказват го събитията в Чехословакия през 1968 год. и в Полша 1981 год. Тоест, 
дори и висшата комунистическа номенклатура да е разбирала необходимостта от преход от 
съветски към корпоративен държавен капитализъм, това нямаше да стане поради неизбеж-
ната външна намеса. Но там е работата, че в България висшата комунистическа номенкла-
тура дори и не осъзнаваше необходимостта от преход към корпоративен държавен капита-
лизъм, за разлика например от чехословашката, полската и китайската висши комунисти-
чески номенклатури. Публикуваните след 10.11.1989 год. мемоари на висши партийни и 
държавни дейци в България доказват това красноречиво. Висшата комунистическа номенк-
латура достатъчно ясно си дава сметка за необходимостта от реформи. Но същността на 
тези реформи вижда в рамките на запазване на "социалистическата" държавна собственост. 
Това неизбежно води до ограниченост, непоследователност, противоречивост и в крайна 
сметка до неупех на реформите. 

б) Нисходящата фаза на степента на експлоатация след 1983 год. е свързана с прелома на 
ефективността и производителността на труда след 1975 год. Предприемаческата дейност 
на съвкупния капиталист след 1975 год. вече е неуспешна. Показват го не само статистичес-
ките данни но и мемоарите на висши стопански, партийни и държавни дейци.3 От мемоари-
те се вижда как висшата комунистическа номенклатура се "бълтае" като "пате в кълчища". 
От една страна те почтено искат да изпълняват ролята си на предприемач, на организатор на 
производствения процес. От друга страна виждат, че колкото и да се "напъват", резултатът 
на техните усилия е отрицателен – възвращаемостта на инвестициите вместо да се увелича-
ва – намалява и инвестициите във все по-голяма степен стават губещи. Пренасочване на 
инвестициите към производство и търговия с оръжие и наркотици в извесна степен "туши-
ра" проблема.4 Но не го решава! Опитите за "реформи" в този период са неуспешни. Защо? 
Защото в рамките на съществуващата държавна собственост е практически невъзможно 
съществено да се променят отношенията между икономическите "актьори" и нива в съв-
купния капиталист. В рамките на съществуващата държавна собственост е невъзможно да 
                                                 

1 Относно синхронността на динамиката на българската икономика със световната икономика 
Виж: Найденов Г., К. Харалампиев. Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехрани-
телните стоки в България през ХХ век. сп. "Икономически алтернативи", № 6, 2007, стр. 37 

2 Безспорно един от най-важните фактори, създали трудности в икономическото развитие на стра-
ната е рязкото покачване на цените на нефта на международния пазар през 1973 г. 

3 Виж например: Дойнов, О. Спомени, Книгоиздателска къща Труд, С., 2002, стр. 80-87; Михай-
лов, С. Политически фрагменти из кухнята на сталинскототалитарното общество 1971-1988, изд. 
М8М, С., 2012, стр. 110, 111 

4 По този въпрос виж: Дойнов, О. Цит. произв., стр. 100-115; 122, 298 и др. 
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се променят съществено отношенията на владеене, ползване и стопанисване на средствата 
за производство между централните органи и стопанската номенклатура. И затова съветни-
ческите екипи на висшата комунистическа номенклатура се насочват към скокообразно 
увеличение на степента на експлоатация чрез ценови шок. В това те виждат същността на 
"реформата". Първият опит за "реформа" чрез ценови шок е през 1980, 1981 год. Вторият 
опит е през 1987, 1988 год. И двата опита са неуспешни. 

Освен този тип "реформи", се провеждат и други опити за "реформи". Това са опити, ко-
ито също не изключват намаляване на покупателната възможност на населението. Но при 
тези опити не това е приоритет и цел на "реформата". Цел е промяна на отношенията на 
владеене, разпореждане и стопанисване между различните нива и звена на номенклатурата. 
Според Мартин Иванов има три такива опита.1 Първият е в периода 1963-1968 год. Вторият 
е в периода 1976-1983 год. Третият опит е в периода 1984-1989 год. Според нас, той неоп-
равдано игнорира по-ранния опит – опитите за реформи след априлския пленум на ЦК на 
БКП, на който Т. Живков укрепва властта си и получава възможност да пренасочи иконо-
мическата политика на партийно-държавния апарат. В резултат на укрепване на позициите 
на Т. Живков става възможно пренасочване и съществено увеличаване на инвестициите към 
развитие на тежката индустрия. Въпреки, че това не се отнася пряко до отношенията на 
владеене, ползване и разпореждане, този "завой" в икономическата политика с пълно осно-
вание може да се смята за реформаторски. 

Казахме, че пред зададеното условие – реформите да се извършват в рамките на същест-
вуващата "социалистическа" държавна собственост предопределят тяхната ограниченост, 
непоследователност, противоречивост и в крайна сметка неуспешност. 

Интересна е ролята на личността на Т. Живков в провеждането и впоследствие в стопи-
рането на реформите. От една страна, най-често именно той е инициатор на "кампаниите" 
за реформи. От друга страна, той лесно "отстъпва" на натиска на консервативното си "обк-
ръжение" и това предопределя половинчатия характер на реформите. Има и един друг инте-
ресен момент. Въпреки че се съгласява на "микроценови" шокове, в хода на реформите, Т. 
Живков решително отказва да се прилагат "макроценови" шокове. Причината за което, кол-
кото и странно да звучи, е човеколюбието на Т. Живков. Той отказва да се правят "рефор-
ми", свързани с рязкото намаляване на жизненото равнище на българското население.2 В 
съседна Румъния Н. Чаушеску не страда от подобни "скруполи". Може би и затова съдбата 
на Живков и Чаушеску е толкова различна. 

Липсата на съществени реформи (в смисъл реални стъпки към корпоративен държавен 
капитализъм) неизбежно водят до повишаване на външната задлъжнялост на комунисти-
ческата номенклатура и в края на осемдесетте години до нейния банкрут като собственик на 
националния капитал. 

в) Каква е връзката между опитите за "реформи" и динамиката на степента на експлоатация? 
При първия опит за реформи, свързан с преориентирането на инвестициите към тежката 

индустрия, когато започва успешна индустриализация на страната, степента на експлоата-
ция в България нараства (в периода 1957-1963). При втория опит за "реформи" – 1963-1968 
год., обратно – степента на експлоатация намалява (в периода 1964-1972 год.). При третия 
опит – 1976-1983 год. – отново нараства (в периода 1973-1981 год.) При четвъртия опит – 
1984-1989 год. – отново намалява (в периода 1982-1989 год.). 

 

                                                 
1 Иванов, М. Реформаторство без реформи. Политическа икономия на българския комунизъм 

1963-1989. Институт за изследване на близкото минало, CIELA, С., 2008, стр. 55-122. 
2 Виж: Дойнов, О. Цит. произв., стр. 82, 83. 
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Трета глава 

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО – УСПЕХИ  
И ПРОВАЛИ, РЕАЛНОСТИ И ИЛЮЗИИ 

3.1. Защо е нужно да се изследва жизненото равнище на населението  
в периода 1944-1989 г. 

Първата причина е, че оценките за развитие на икономиката през този период са силно 
поляризирани от крайно положителни до крайно отрицателни, в зависимост и от това какви 
са политическите възгледи на изследователя. Даваме си сметка, че за да бъде оценката на 
едно общество обективна и адекватна, тя трябва да е максимално пълна и балансирана, да се 
анализират най-важните характеристики на основните обществени сфери. Но анализът на 
този период от стопанската история на България все още не е завършил и може би скоро 
няма да завърши. Водещата причина е липса на историческа дистанция от анализираните 
факти и процеси, както и житейската и емоционална обвързаност на изследователите с ана-
лизирания период. 

Втората причина е, че миналото е такова, каквото е и то не може се промени. Но то 
трябва да се познава като обективна база за поуки и изводи, необходими за подхода към 
бъдещото развитие на икономиката. Нужна е реална оценка както на постигнатите резулта-
ти, така и на допуснатите слабости и на пропуснатите възможности. Необходимо е да видим 
и да оценим: къде сме били в началото; какво сме направили и постигнали през изтеклия 
период; да се сравним със себе си и с другите; да разкрием собствените слабости и грешки; 
да посочим причините за неуспехите и пропуснатото; да кажем какво ни очаква и трябва да 
направим, за да се отървем от старите навици да обещаваме само благополучия и да рису-
ваме само розови картини в бъдеще. 

Третата причина са някои специфични характеристики на прехода от капитализъм към 
"социализъм" и изграждане на "социализма" в нашата страна, като – липса на основна дви-
жеща сила на развитието, голям дял на натуралното производство в личното помощно сто-
панство и респективно на натуралното потребление на домакинствата, висока динамика на 
развитие на "сенчестата" икономика в България и др. 

В богати и съдържателни изследвания български експерти анализират преходите в Бъл-
гария през ХХ.1 

Провокирани от тези изследвания, ние смятаме, че един от най-важните парадокси на 
българските преходи е липса на основна движеща сила на развитието. На 9.09.1944 г. пре-
ходът от капитализъм към "социализъм" е осъществен без работническа класа2. На 
10.11.1989 г. преходът от "социализъм" към демокрация и пазарна икономика се осъществя-
ва без средна класа3. 

                                                 
1 Калинова, Е, И. Баева. Българските преходи 1939-2010 г., София, Парадигма, 2010; Изследвания 

по история на социализма в България, Преходът, София, 2011; В.Проданов.Теория на българския пре-
ход. Издателство "Захарий Стоянов", София, 2012. 

2 Според данни от преброяването през 1946 г.броят на работниците е 636 693 души, или 9% от 
българското население. Сред тях обаче индустриалните работници са 115 хиляди, или 1.6%, а занаят-
чиите са два пъти повече от фабричните работници. Вж. Минев, Д., Кабакчиева, П. Преходът, елити, 
стратегии, София, УИ "Св. Климент Охридски", 1996. 

3 При "социализма" в България една прослойка от хора имаше някои характеристики в начина на 
живот, които по принцип се смятат за атрибути на "средната класа": амбиция за добро образование на 
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Липсата на основни социални сили при тези радикални социални промени в икономика-
та и обществения живот в България провокира непоследователно икономическо и социално 
развитие, зигзаги и криволичения в публичните политики, ниска ефективност от предприе-
маните и прилаганите мерки от държавните институции, слабата им обществена подкрепа. 
Това е специфично българско явление, което изисква да бъде задълбочено изследвано и 
осмислено от българските изследователи. 

Развитието на икономиката на България сме разгледали в четири периода. 
Първият период обхваща годините 1945-1948 г. Това е период на възстановяване на 

икономиката, понесла последиците на Втората световна война и достигане на нейното 
предвоенно равнище. 

Вторият период обхваща годините 1949-1961 г. Това е период на преход от неразвит ка-
питализъм към "социализъм". През този период се разкрива същността на социализма като 
държавен социализъм. През тези години се създава икономическата основа от позициите на 
формите на собственост на държавния социализъм и материалната база за неговото развитие.  

Третият период обхваща годините 1962-1975 г. Това е период на екстензивно икономи-
ческо развитие на страната, свързан с такива глобални социално-икономически процеси 
като индустриализация, урбанизация и други. 

Четвъртият период обхваща годините 1975-1989 г. Това е период на интензивно иконо-
мическо развитие, който в същото време се характеризира с развитие на диспропорциите и 
прерастването им в икономическа криза в края на периода. 

В определянето на тези периоди има известна условност. 
Изследването е осъществено на основа на официални статистически данни. За обектив-

ността и достоверността на статистическите данни има различни мнения сред икономистите 
и социолозите, занимаващи се с тази проблематика. Но според закона за статистиката това е 
единствената институция, която е отговорна да подава официална информация за икономи-
ческите и социалните процеси в нашата страна. 

Необходимо е да се различава собствеността като исторически особен начин на съеди-
няване на производителите (трудещите се) със средствата за производство и формите на 
икономическата ѝ реализация. 

                                                                                                                                      
децата; почивка два пъти годишно; притежание на основен дом плюс вила; признат статут над "работ-
ническия"; спестявания. В социалистическата средна класа обаче липсва независимия индивид, раци-
онализиращ ползите в пазарната ситуация. Независимостта – т.е. овластяването на индивида е същ-
ността, която делегитимира средната класа при социализма. При тази средна класа става дума не за 
независимост в решенията, а за получаване на достъп до ресурс – професия, образование, имот – кой-
то се контролира и разпределя от централната власт. Според данни на Министерство на икономиката 
в България между 4 и 8% от трудоспособното население се самоопределят като средна класа. Изслед-
вания на Института за пазарна икономика са склони да разглеждат нивата на доход като признак за 
средна класа, за горна класа се смятат хора с месечен доход над 2000 лева, а за средна – такива с нетен 
месечен доход между 700 и 900 лв. За сравнение според статистиката на НСИ за 2003 г., около 80 000 
работещи българи имат доходи от 700 лв. месечно нагоре. Това формира малко под 4% от заетото 
население. Ако приемем, че работещите частни фирми в България са 243 000, това би трябвало да 
означава, че по признака работодател имаме 243 000 членове на средната класа, което е между 7 и 8% 
от работоспособното население. Каквито и да са цифрите, тенденцията е: България няма достатъчно 
средна класа, който да води до онези плюсове за обществото, за които стана дума: стабилност, разви-
тие и благосъстояние. Следователно все още предстои да произведем управленска политика, която да 
увеличи средната класа. Тези 4-7-8%, които се появяват при различни опити за оценка на средната 
класа днес може и да са достатъчни, за да формират видима общност; но не са достатъчни, за да зада-
ват тон на българското общество. Следователно: средната класа в България не е нещо, което се е слу-
чило; а е по-скоро събитие, което предстои да се състои. 
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Икономическата реализация на "социалистическата" собственост върху средствата за про-
изводство се осъществява: чрез системата на производствените отношения и преди всичко 
чрез планомерността като начин на функциониране на "социалистическата" икономика и на 
стоково-паричните форми; чрез системата от икономически интереси, присъщи на "социа-
листическото" общество и тяхното съгласуване; чрез планово-организационните форми на 
управление и като цяло чрез механизма на "социалистическото" стопанисване; чрез крайни-
те народностопански резултати на общественото производство чрез разпределението на 
чистия продукт и чрез формирането на доходите на различни групи и слоеве от населението.1 

Ние нямаме амбиция да изследваме всички социални аспекти на съветския държавен капи-
тализъм. Ние ще концентрираме своето внимание върху икономическата реализация на "социа-
листическата" собственост, която намира проявление в крайните резултати от производството, 
жизненото равнище на народа и неговите социални групи и слоеве, доходите на населението.2 

3.2. Относно понятието жизнено равнище 

Понятието жизнено равнище се отнася към количествената характеристика и определя 
мярката на благосъстояние на населението. То се отъждествява с определено равнище на 
потребление на стоки и услуги. По въпросите на жизненото равнище при "социализма" са 
работили редица български изследователи3. 

В икономическата практика се използва набор от социално-икономически показатели 
за измерване на жизненото равнище (вж. таблица 1 и таблица 2 в Приложение). При 
база 1952 г. редица основни показатели през 1975 г. нарастват в пъти: обществените фондо-
ве за потребление на лице от населението – 11 пъти; реалните доходи на лице от население-
то – 4 пъти; реалната работна заплата – над 3 пъти и други. 

На Декемврийския пленум на ЦК на БКП (1972 г.) е утвърден нов подход към проблеми-
те на жизненото равнище на народа, разглеждайки го вече не като отражение и резултат на 
производството. Достигането на определена степен на задоволяване на материалните и кул-
турни потребности се поставя като изходен пункт при разработване на прогнозите и плано-
вете за социално-икономическо развитие на страната с оглед да се съдейства за развитие на 
производителните сили и за изграждане на материално-техническата база на социализма.4 

Производителността на труда и жизненото равнище на народа са двата центъра, през чи-
ето единство се пречупват процесите на общественото възпроизводство.5 Изясняването на 

                                                 
1 Абалкин, Л. И. Диалектика на социалистическата икономика. София, Наука и изкуство, 1985, с. 91. 
2 Във връзка с това представлява методологичен интерес обстоятелството, че в третия том на "Ка-

питалът" К.Маркс завършва анализи на класите на капиталистическото общество и доходите на тези 
класи. Струва ни се, че това е свързано с обстоятелството, че именно в движението на доходите на 
различните класи получава окончателния израз икономическата реализация на буржоазната собстве-
ност върху средствата за производство. 

3 Матеев, Е. Потребление и начин на живот, Ново Време, 1976, №1; Великов, Н. Актуални проб-
леми на политическата икономия на социализма, Партиздат, София, 1979; Лютов, Ат., Б. Атанасов,  
К. Стоянова. Развитие на народното потребление, София, БАН, 1982; Гочева, Р. Жизнено равнище и 
начин на живот, София, Партиздат, 1977; Божинов, Т. Жизнено равнище и социално управление, Со-
фия, Партиздат, 1974; Вакрилов, Я. Икономическа и социална политика при социализма, София, Пар-
тиздат, 1980 и други. 

4 Живков, Т. За последователно изпълнение решенията на Х конгрес на БКП за повишаване жиз-
неното равнище на народа, София, Партиздат, 1972, с. 13. 

5 Виж: Производителност на труда и жизнено равнище. Общотеоретични проблеми на производи-
телността на труда и на жизненото равнище при социализма. Под редакцията на проф. Н. Попов. Нау-
ка и изкуство, София, 1981. 
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проблема за мястото на производителността на труда и жизненото равнище като два полюса 
на обществения възпроизводствен процес, както и тяхното взаимодействие е извънредно 
важно, за да се организира неговото протичане така, че да се постига възможно най-бързо 
развитие на производителните сили. Известно е, че по принцип не може да се потребява 
повече, отколкото е произведено. И обратно. Повишаването на потреблението на хората и 
жизненото им равнище е условие, вън от което производството губи своя смисъл. 

Производителността на труда и жизненото равнище не са в непосредствена връзка по-
между си, която да възниква пряко и автоматично, както на пръв поглед може да изглежда.  

Първата форма на връзка между тях се опосредства от сферата на обръщение. По прин-
цип сферата на обръщение осигурява съответствие между достигната производителност на 
труда и жизненото равнище. Включването на стоковата форма на обръщение като връзка, 
отразяваща единството между производителността на труда и жизненото равнище, има 
важно значение. 

Втората форма на връзка между производителността на труда и жизненото равнище се 
опосредства от работната заплата на трудещите се. 

Третата форма на връзка между производителността на труда и жизненото равнище се 
осъществява чрез системата на обществените фондове за потребление. Предимството на 
тази форма на връзка е, че тя не е косвена, а пряка. 

Най-важните показатели на жизненото равнище на населението на страната, региона 
или на социални групи /градско и селско население, работещи и неработещи, мъже и жени, 
млади и стари/ са структурата и равнището на потребление на основни видове блага и 
услуги в натурално изражение на един човек или на едно семейство за година, или мярка 
на обезпечение на човека и семейството с потребителски блага.1 
При оценка на жизненото равнище се прилагат показатели за годишно потребление на 

храна, дрехи, обувки в разчет на един човек или на семейство; показатели за осигуреност с 
жилищна площ, с мебели, с предмети за дълготрайна употреба, с културно-битово предназ-
начение и други. 
Използват се и показатели за равнището на здравеопазване, образование, жилищно-

комунални услуги и др. Например, осигуреност на населението с училища, детски градини, 
лекарско обслужване (в разчет на 100 човека), с пунктове на обслужване, бани, бръснарни-
ци, столови. За определяне равнището на удовлетворяване на потребностите на населението 
го сравняват с нормативи на потребление, имащи научно основание.  
Общоприет показател за жизненото равнище са паричните доходи на населението на 

един човек или семейство. Прието е да се сравнява месечният доход с разчетен жизнен ми-
нимум, като се изхожда от потреблението на минимално необходим набор от блага и услуги 
или от физиологичен минимум. Той е разчетен на удовлетворяване на главните физически 
потребности и заплащане на основните услуги, при това практически без придобиване на 
дрехи, обувки и други непродоволствени стоки в течение на кратък период.  
Друг показател е линията на бедност. Тя определя равнището на доход или на потреб-

ление, което се счита за граница между бедни и не бедни.  
На жизненото равнище наред с парични доходи влияят и т.нар. публични блага, които 

се потребяват колективно от всички субекти, независимо дали са платили за него или не. Те 
се предоставят от държавата безплатно или на по-ниска цена, във вид на специални плаща-
ния (трансфери) или в натурално изражение. При социализма те се предоставяха чрез об-
ществените фондове за потребление. 

                                                 
1 Величкова, Н. Познавателна същност и начин на изчисляване на някои показатели за жизненото 

равнище на народа, Икономическа мисъл, 1985, № 7; Атанасов, Б. Общи показатели за характеризира-
не на жизненото равнище, Икономическа мисъл, 1984, № 5 и др. 
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Жизненото равнище характеризират също и имуществените и парични спестявания на 
населението. Спестяванията са част от разполагаемия доход, която не е похарчена за крайно 
потребление на стоки или услуги. Те допълват представата за текущи доходи на хората, 
позволявайки да се съди за имуществения ценз и за паричните спестявания.  
Жизненото равнище се характеризира и със специфични показатели, като детска и об-

ща смъртност, заболеваемост и средна продължителност на живота. Жизненото равнище на 
населението е свързано с качеството на живот и свободното време.  
Важен индикатор за жизненото равнище е произведения и употребения национален до-

ход. Националният доход е част от годишния съвкупен продукт, който остава след прис-
падане на употребените при неговото производство средства за производство, т.е. новосъз-
дадената стойност. Той е най-обобщаващ показател, който характеризира икономиката на 
дадена страна, изразява ефекта от изразходвания труд и вложените средства за производст-
во в народното стопанство.  
Създаденият национален доход е основа за повишаване благосъстоянието на население-

то и за развитие на производството. Неговият растеж най-ярко характеризира икономичес-
кия подем на дадена страна. Данните показват, че през 1975 г. е произведен 6.5 пъти пове-
че национален доход спрямо 1952 г. Факторите за нарастване на националния доход са: 
увеличаване масата на труда в материалното производство; повишаване производителност-
та на живия труд; икономично използване на средствата за производство. Първият фактор е 
екстензивен, а другите са интензивни фактори. 
Националният доход се разпределя на две основни групи: фонд Натрупване и фонд Пот-

ребление. В България около ¾ от националния доход се използва за потребление и около ¼ – за 
натрупване. През отделните години съотношението се променя в зависимост от условията и 
задачите на социалистическото строителство. Стремежът е да бъде установено оптимално 
съотношение между двете части, на които се разпределя националния доход, за да се осигу-
ри непрекъснато и с бързи темпове развитие на производството и повишаване на жизненото 
равнище на народа. 
По икономическо предназначение фонд Натрупване се разделя на две части: производс-

твено и непроизводствено натрупване, фонд Потребление: на лично потребление и на ко-
лективно (обществено) потребление, които са в съотношение примерно 90:10. 
Основните данни за използване на националния доход (НД) – 1952-1975 г. са дадени в 

таблица 3 в Приложение. Индексите на използвания НД при база 1952 г. = 100 са 648 през 
1975. С по-голяма динамика е нарастването на фонд Натрупване. Индексите на фонд нат-
рупване при база 1952 г. = 100 са 1081 през 1975 г. Индексите на фонд потребление при база 
1952 г. = 100 са 533, или повече от два пъти по-малки от тези на фонд Натрупване. 
Структурата на използвания национален доход се характеризира с интересна еволюция. 

Относителният дял на фонд натрупване през 50-те години е нисък – около 20%, като него-
вата най-ниска стойност – 14.3% е през 1956 г. Относителният дял на фонд натрупване през 
60-те години нараства с 4-5 процентни пункта. До края на анализирания период относител-
ният дял на фонд натрупване нараства с още 2-3 процентни пункта. 

Обществените фондове за потребление (ОФП) са част от националния доход, която в 
резултат на разпределението и преразпределението му населението получава за удовлетво-
ряване на лични и колективни потребности. Средствата от обществените фондове за пот-
ребление се предоставят на населението в парична форма или под форма на услуги за задо-
воляване на лични и колективни потребности. За сметка на ОФП се извършва плащане на 
пенсии, помощи, стипендии, отпуски по временна нетрудоспособност и майчинство, семей-
ни надбавки за деца и др.  
ОФП играят важна роля за изглаждане на неравенството между материалното положе-

ние на отделни групи лица, предизвикано от нееднородността на труда и семейното поло-
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жение. Безплатните услуги и придобивки се разпространяват преди всичко над децата, уча-
щите се, болните и инвалидите. Това подобрява положението на всяко семейство, прехвър-
ляйки част от грижите по издръжката на нетрудоспособните лица върху цялото общество.  
ОФП непрекъснато се увеличават. Индексите на обществените фондове за потребление при 

база 1952 = 100, през 1975 г. нарастват 13 пъти. Индексите на обществените фондове за потреб-
ление на лице от населението при база 1952 = 100 през 1975 г. нарастват 11 пъти. В техния обем 
най-голям дял заемат разходите за обществено осигуряване (пенсии и помощи) – около 50%. 
Значителен дял от общото потребление на населението се основава на обществените 

фондове за потребление. Техният дял от националния доход и от фонда за потребление за 
периода 1960-1975 г. е даден в таблица 4 в Приложение. 
Размерът на обществените фондове за потребление на лице от населението – 1960-1990 г. е 

даден в таблица 5 в Приложение. Размерът на обществените фондове за потребление на 
лице от населението нараства както абсолютно (от 89 лв. през 1960 г. на 374 лв. през 1975 г.) и 
1204 лв. през 1990 г., така и относително – през 1990 г. – 1352.8, а през 1975 г. индекс 420.2 
при база през 1960 г. = 100. 
Размерът на обществените фондове за потребление на лице от населението – 1956-1989 г. е 

даден в таблица 6 в Приложение. Размерът на обществените фондове за потребление на 
лице от населението нараства както абсолютно (от 48 лв. през 1956 г. на 1001 лв. през 1989 г.),така 
и относително – през 1989 г. – 2085.4 при база 1956 г. = 100. 
Тези постижения обаче се съпътстват от социална уравниловка, която започва да оказ-

ва негативно влияние върху интересите, инициативността и развитието. Динамиката на ОФП 
изпреварва темповете на икономическо развитие. С по-бавни темпове се развиват децентрали-
зираните (фирмени, общински и др.) колективни фондове за потребление в сравнение с центра-
лизираните, финансирани от републиканския бюджет. Това ерозира мотивацията за труд. 
Налице е диспропорция между възнаграждението на заетите в селското стопанство и ра-

ботната заплата на работниците в другите отрасли на народното стопанство. През 1960 г. 
разликата в заплащане на труда на заетите в селското стопанство и на тези в промишле-
ността възлиза средногодишно на 68 лв. През 1979 г. тази разлика се увеличава на 272 лв.1 
Значителни са различия в заплащането на труда и в териториален аспект. 
Постигнатото жизнено равнище, доста по-бавно подобряващо се след 1975 г. и особено 

след 1980 г. е поставено на изпитание. Кризата, обхванала страната и икономиката оказва 
влияние не върху задържането, а преди всичко върху намаляването на жизненото равнище и 
върху задоволяването на потребностите на населението от стоки и услуги. 

3.3. Доходи и потребление на населението 

Нарастването на доходите и потреблението на населението е, от една страна, главна цел 
на икономическото развитие, а, от друга, заедно с нарастване на материално-техническата 
база е двигател за развитие на икономиката и за постигане на високи темпове на растеж. 

Доходите, като съвкупност от парични и натурални средства, изразени в парични еди-
ници, са получени като възнаграждение за използване на собствени производствени факто-
ри или от други парични източници през определен период. Те се формират от трудови въз-
награждения при заетост, доходи от собственост и предприемаческа дейност, продажба на 
продукция от собствено производство, домашно стопанство, пенсии, обезщетения, помощи, 
стипендии, безплатни услуги и др. Размерът и диференциацията на доходите зависят от со-
циално-политически, икономически, демографски и териториално-природни фактори. 

                                                 
1 Статистически годишник на НРБ, 1980, с. 76. 
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Основните данни за жизненото равнище на народа са дадени в таблица 7 в Приложе-
ние. Най-обобщаващ показател за нарастване доходите на населението и потреблението е 
нарастване на фонд "Потребление", основна част на използвания национален доход. Важно 
място в нарастване на доходите на населението заема повишаване на работната заплата на 
заетите в материалното производство и в непроизводствената сфера. Чувствителната разли-
ка в прираста на номиналната и реалната работна заплата е резултат на намаляване на цени-
те на продуктите за потребление и услугите през 1956 г. 
Страхът на Т. Живков да се повтори сценарият от 1956 г., когато взема властта в условия 

на социално напрежение и безработица, го кара да провежда активна социална политика. 
Налице е изпреварващ прогрес в социалната сфера, изразил се в предоставяне на придобив-
ки, които не съответстват на реалните икономически възможности. През анализирания пе-
риод динамиката на номиналната работна заплата изпреварва 3.5 пъти динамиката на про-
изводителността на труда. 
През декември 1972 г. е приета дългосрочна програма за повишаване жизненото равни-

ще на населението. През 1973 г. минималната работна заплата се увеличава от 65 на 80 лв. 
През 1974 г. се въвежда социална пенсия по старост. Уеднаквява се системата за пенсиони-
ране на селяните-кооператори с тази на останалите категории трудещи се – работниците и 
служещите. Осигуряват се предимства за работещите майки. От 1973 г. те прибавят към 
отпуска по майчинство освен две неплатени години за отглеждане на дете, признавани за 
трудов стаж, и една платена. В средата на 70-те години в страната се въвежда 5-дневна ра-
ботна седмица. Със Закона за народното здраве през 1973 г. е узаконена въведената от 1951 г. 
безплатна медицинска помощ, премахната е частната медицинска практика, започва внед-
ряване на съвременна организация на здравеопазването. 
Тази социална политика, при липса на инфлация и стабилни цени и доходи на населени-

ето, дава импулси за консуматорските нагласи в обществото. Тя обаче не може да преодолее 
стоковия дефицит, дължащ се на възпроизвеждащи се диспропорции между леката и теж-
ката промишленост, между натрупването и потреблението, между селското стопанство и 
промишлеността, между икономическата ефективност и социалната целесъобразност. Пре-
небрегването на пазарните отношения за сметка на централното планиране си отмъщава 
при нарастване на масовото потребителско търсене. В тези условия все по-ясно изпъква 
неспособността на системата да произвежда и осигурява качествени и разнообразни стоки в 
достатъчни количества, за да удовлетворяват растящите доходи на населението, дължащи се 
на по-бързо нарастване на работната заплата на трудещите се. 
Държавата се опитва да се справя с проблемите като стимулира децентрализацията в из-

граждане на предприятия чрез въвеждане от 1977 г. на териториалните селищни системи, в 
които приоритет има самозадоволяването на населението от наличните производствени зве-
на и личната инициатива. Към края на 70-те години се налага властта да потвърждава зна-
чението и благосклонното отношение към личното стопанство, произвеждащо за пазара 
чрез системата на самозадоволяването. 

3.4. Доходи от труд/работна заплата 

Според конвенция № 95 на МОТ (1949) трудовото възнаграждение е "всяко възнаграж-
дение или всяка заработка, изчисляема в пари и установена в споразумение или в национал-
но законодателство, което по силата на писмен или устен договор за наемане работодателят 
заплаща на трудещия се за труда, който е положен или трябва да бъде положен, или за услу-
гите, които или са оказани, или трябва да бъдат оказани." 
Европейската социална харта (ревизирана) дефинира правото на справедливо възнаг-

раждение. "За да се осигури ефективно упражняване на право на справедливо възнагражде-
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ние, договарящите страни се задължават: да признаят правото на работниците на възнаг-
раждение, достатъчно да осигури на тях и на техните семейства прилично жизнено равни-
ще...; Упражняването на тези права се обезпечава чрез свободно сключени колективни тру-
дови договори, чрез законово установен механизъм за определяне на заплати или чрез други 
средства, съответстващи на националните условия." 

Работната заплата е парично възнаграждение, което се изплаща на работника за изпъл-
нение на работа в съответствие с нейния обем, качество и резултати, тясно свързана с раз-
ходи на производство, цена, печалба, доходи, заетост, инфлация. Държавата въздейства 
върху равнището на работна заплата чрез установяване на минимална работна заплата, да-
нъци, начисления върху работната заплата. 
Трудовото възнаграждение се състои от следните основни елементи: 
Парично трудово възнаграждение – най-съществена част от трудовото възнагражде-

ние, което понякога го изчерпва изцяло. Състои се от три елемента: индивидуално основно 
трудово възнаграждение (зависи от отработеното работно време или от обема на извършва-
ната работа); допълнителни трудови възнаграждения – за нощни дежурства, за работа през 
официални празници и почивни дни, за специалност, за научна степен, за специфични усло-
вия на труд и други; поощрения и санкции за постигнати (пропуснати) резултати от труда, 
които се определят по регламентирани правила; 

Натурално възнаграждение – изплаща се под форма на хранителни продукти и други 
за компенсиране на неблагоприятни и специфични условия на труд; 

Допълнителни плащания – допълнение към трудовото възнаграждение, като: допълни-
телен платен годишен отпуск; допълнителни социални осигуровки от работодателя; допъл-
нителни семейни добавки; предоставяне на безплатна храна или хранене по намалени цени; 
безплатно облекло; почивни станции и други. 
Според Димитър Шопов трудовото възнаграждение има предимно парична форма. Па-

ричното трудово възнаграждение (или работна заплата) може да бъде номинално, когато се 
изразява в количество пари и реално, когато е съобразено с покупателната способност на 
същото количество пари. 
Обособяват се три функции на работна заплата. 
Първо. Възпроизводствена функция – заключава се в обезпечаване на нормално възпро-

изводство на работната сила, устойчива работоспособност, удовлетворяване на необходи-
мите материални, социални и духовни потребности на работника. Механизмът на реализа-
ция на тази функция е установяване на минимална работна заплата, която се фиксира на 
равнището на жизнен минимум, призван да удовлетвори необходимите потребности на ра-
ботника на простия труд на минимално допустимо равнище. 
Второ. Разпределителна функция – състои се в обезпечаване на оптимални пропорции в 

разпределението на труда и на работната сила по сегменти на икономиката. Реализира се 
чрез сегментация на равнищата на работна заплата на работниците по отрасли на народното 
стопанство, по региони на страната, по професии и специалности. Необосновано високата 
или занижена работна заплата в икономиката може да предизвика нежелани премествания 
на работна сила. 
Трето. Стимулираща функция – реализира се чрез диференциация на работната заплата 

според работника, условията и интензивността на труда, квалификацията на работниците, 
резултатите от труда. 
Действащата система от основни заплати е въведена в нашата страна през 1979 г. чрез 

Единната тарифна мрежа и Единната щатна таблица. Основните принципи на тяхното изг-
раждане и функциониране са формулирани и се прилагат без съществени изменения от 1952 г., 
когато започна постепенно заменяне на надничния блок с т.нар. сделно-разрядна система. 
През периода са извършвани редица промени в равнището на основните заплати и в меха-
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низмите за тяхното функциониране. Те обаче са в рамките на принципите, запазващи це-
лостта на тарифната и щатната система. 
Какви са недостатъците на системата от основни заплати и на механизма на тяхното 

определяне и функциониране в нашата страна?1 Първо, те са заимствани от Съветския съюз 
през периода 1952-1960 г. и отразяват равнището на техниката, технологията, организация-
та и потребностите на производството, такива, каквито са били преди около 60 години. Вто-
ро, недостатък на основната заплата, определена по тарифната система и щатната таблица, е 
нейното дистанциране от резултатите от труда, от ефективното изразходване на работната 
сила. Трето, недостатък е стабилният характер на основната заплата на работниците, специ-
алистите и ръководителите, намаляване на нейния дял в структурата на средната работна 
заплата, което при движение на цените на предметите за потребление и услугите неизбежно 
и постепенно превръща основната заплата в гарантирана заплата за отработено време. Чет-
върто, недостатък е принципа на уравнителност.2 Това намира израз в изключително ниския 
диапазон на единната тарифна мрежа и в малкото различие между минималната и макси-
малната заплата в Единната щатна таблица. 

През изследвания период доходите от труд като цяло нарастват. Това важи както за 
абсолютните, така и за реалните стойности, с отчитане на инфлацията. 
Общата икономическа рамка през анализирания период се характеризира с висок иконо-

мически растеж. Индексите на националния доход на заето лице в материалното производс-
тво при база 1956 г. = 100 са достигнали през 1975 г. 528.0. 
В същото време заплатите не следват този икономически растеж (вж. таблица 8 в 

Приложение). Номиналната работна заплата в лева нараства от 485 лв. през 1948 на 1757 лв. 
през 1975 г. Индексите на номиналната работна заплата при база 1952 = 100 достигат 272 
през 1975 г. Индексите на реалната работна заплата при база 1952 = 100 достигат през 1975 г.  
до 321. Индексите на реалните доходи на лице от населението при база 1952 = 100 достигат 
през 1975 г. до 396. 
Размерът и динамиката на средногодишната номинална работна заплата през анализира-

ния период има следните стойности (вж. таблица 9 в Приложение). 
От данните за анализирания период могат да се направят следните изводи. За 41 години 

(1944-1975 г.) номиналното нарастване на работната заплата е с 614.3% (със 1471 лв.), а 
до 1990 г. – с 1585%. Реалното нарастване на работната заплата през първия период не съ-
ответства на размера на растежа на националния доход (който е нараснал с 864% при база 
1939 г. = 100), което означава, че този ръст не се използва активно за нарастване на доходи-
те от труд на българското население. 
В България, както и в други държави от Централна и Източна Европа, на работниците се 

изплащат добавки за прослужено време. В някои сектори те достигат до 30% от работната 
заплата. За всяка прослужена година те се увеличават с по 0,6%, като в случай на смяна на 
местоработата, добавките за прослужено време се пренасят автоматично. Този въпрос е необ-
ходимо да се раздели на две: от една страна съществуването на тези надбавки и от друга, тях-
ната "прехвърляемост" от работодател на работодател. Премахването на "прехвърляемостта" 
не е задължително да е съпровождано от премахване на добавките за прослужено време. Де-
батът за премахване на системата за прослужено време следва да е част от всеобхватна и дъл-
госрочна политика по доходите, която да е съобразена с общия контекст на политиката по 
заплащане, както и със ситуацията на гъвкавост и сигурност в България към момента. 

                                                 
1 Шопов, Д. Новата система от основни заплати, Партиздат, София, 1989, с. 19. 
2 Вж. Решение на Националната конференция на БКП за преустройството и по-нататъшното из- 

граждане на социализма в НРБ, 28-29 януари 1988 г. София, 1988, с. 13 – "…да се ликвидира безком- 
промисно уравниловъчния подход при заплащането на труда". 
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Дълго време заплащането на труда държавата не създава регулатори – социален стан-
дарт като минимална работна заплата, които да се основават на функциите и ролята на ра-
ботната заплата, на нейната връзка с производителността на труда, качеството на труда и на 
произвежданите стоки и услуги, конкурентоспособност и т.н. Този минимален социален 
стандарт се създава едва през 1965 г. 
Липсва регулатор за актуализиране на заплатите, който да се основава на 100 процен-

тно отразяване на прогнозната инфлация и на част (около две трети от прогнозния ръст на 
националния доход) на национално ниво или на прогнозната производителност на труда в 
съответните браншове на икономиката. 
Обяснението може да се види в редица фактори: провежданата в първите години на пе-

риода политика на задържане цените на основните стоки и услуги; политиката на използва-
не на произведения национален доход преди всичко за нуждите на фонд натрупване; пре-
димственото развитие на обществените фондове за потребление; наличието на купонна сис-
тема до 1952 г. и др.1 
Факт е изоставането на доходите от труд през анализирания период спрямо дина-

миката на националния доход. Въпреки известното реално повишение на заплатите през 
периода, средното равнище на заплатите остава ниско. Равнищата на заплатите (и дохо-
дът на човек от населението) остават едни от най-ниските от държавите – членки на СИВ. 
Затова ключово значение през периода придобива ръста на народното благосъстояние. Та-
кава е първата функция на благосъстоянието като цел на социално-икономическата полити-
ка, която се изпълнява незадоволително.  
Но заедно с това има и втора, не по-малко важна функция. Ниската работна заплата е 

пречка на научно-техническия прогрес.2 Научно-техническият прогрес и свързаната с него 
висока култура на организацията на производството и труда са призвани да дават доход, 
превишаващ икономията от заплащането на труда. Ако е по-изгодно да се използва евтина-
та работна сила, то за никакъв научно-технически прогрес не може и да става дума. Всичко 
казано не намалява значимостта на намаляване на данъчната тежест на бизнеса, създаване 
на равни условия за конкуренция, намаляване на транзакционните разходи, борба с проявления-
та на монополизъм и т.н. Но всичко това са само прилагателни към съществителното: при ниско 
заплащане на труда научно-техническият прогрес като масово явление е невъзможен. 
На фона на средните данни за доходите от труд през анализирания период се наблюда-

ват и съществени различия. Ще посочим два аспекта на тези различия. 
Средногодишната работна заплата на работниците и служещите в промишлеността по 

икономически групи е дадена в таблица 10 в Приложение. В началото на периода разли-
ката в размера на заплащане на труда в двете групи е сравнително малка. В последствие тя 
нараства, за да се увеличи през 1975 г. в сравнение с 1960 г. почти 5 пъти. Наличието на 
тази засилваща се тенденция показва, че равнището на работната заплата в двете подразде-
ления на общественото производство е недостатъчно свързано не само с производителност-
та на труда, но и с условията, при които протича трудовият процес. 
Затова на Декемврийския пленум на ЦК на БКП (1972 г.) се отбелязва, че организацията 

на трудовото възнаграждение "…води до чувствителни различия при заплащането за един и 

                                                 
1 Всички статистически данни и научни изследвания за движение на цените започват от 1952 г., 

т.е. от годината, към средата на която завършва окончателно премахването на купонната система за 
промишлените и селскостопанските стоки и се преминава към държавна търговия по единни цени – 
по-големи от купонните и по-ниски от значително по-високите ненормирани цени в дотогавашните  
т.нар. свободни магазини. 

2 Абалкин, Л. И. Логика экономического роста. Российская академия наук. Институт экономики., 
Москва, 2002, с. 5-6. 
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същ труд. Главна причина е, че основната заплата е изградена в зависимост не от това, как-
во работи трудещият се, а къде работи".1 
Друг проблем са равнищата на работна заплата от гледна точка на отрасловата 

структура на народното стопанство. Средната месечна работна заплата на заетия персо-
нал в народното стопанство по отрасли е дадена в таблица 11 в Приложение. Данните от 
таблицата показват наличие на проблем: по-високо заплащане на труда в материалното 
производство (и по-специално в строителството, транспорта и промишлеността), спрямо 
средното за страната, в сравнение с непроизводствената сфера (и по-специално образова-
ние, здравеопазване и култура и изкуство), които играят важна роля за производство на чо-
вешкия капитал на България. 
Регулации на трудовите доходи в България. Намесата на институциите по отношение 

на трудовите доходи през периода включва няколко елемента: защита на минималните до-
ходи; намаляване на задължителните плащания; увеличаване на разполагаемите доходи 
чрез промени в осигурителната вноска и в данъчната система; активна политика на заетост, 
която косвено са отразява на равнището на доходите и др. 
Основен инструмент за защита на нискоквалифицираната работна сила е минималната 

работна заплата.2 Особеност у нас е, че минималното заплащане на труда се фиксира от 
някакви институции по неясни принципи, а не съществува автоматично действащ 
принцип или формула за определянето ѝ. Голям дял от наетите работят на минимална 
заплата, факт, който отразява съществуването на скрит труд, но в същото време дава осно-
вание и за тезата, че предлагането и търсенето на заетост се балансира на равнища близки 
до минималната заплата. Това, от една страна, се дължи на състоянието на икономиката и 
по-конкретно на високото предлагане на заетост, която не изисква специална квалификация 
и/или умения. От друга страна, високият дял наети на минимална заплата е следствие на 
психологически особености и по-конкретно – на все още високо търсене на заетост на всяка 
цена. Като цяло разликата между минималната заплата и брутните доходи от труд е сравни-
телно малка спрямо състоянието на този показател в други европейски държави. 
Минималната работна заплата (МРЗ) е минимална цена на труда на неквалифициран 

работник. Тя е най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодате-
лите могат да плащат по закон на работниците и служителите. Поддръжници на минимал-
ната заплата твърдят, че тя е въпрос на социална справедливост, която помага да се намали 
експлоатацията и да се осигури на работниците всичко, което им е необходимо. В българс-
кото законодателство се е наложило понятието минимална месечна работна заплата. На тази 
основа от определените работни дни се изчислява дневно и седмично минимално възнаг-
раждение. Понятието минимална месечна работна заплата се налага от Кодекса на труда, 
който вменява като задължение определянето и от Министерския съвет, който с постанов-
ление определя размера на минималната месечна работна заплата и периода, след който тя 
да бъде актуализирана (вж. таблица 12 в Приложение). 
Прави впечатление, че минималната работна заплата бележи скокообразно нараст-

ване през отделни години, което подсказва по-скоро политически намеси, отколкото съоб-
разяване с реални принципи или механизми. Първоначално делът на минималната работна 
заплата (МРЗ) спрямо средногодишната номинална работна заплата е 59.5%, по-късно на-

                                                 
1 Т. Живков. За последователно изпълнение решенията на Десетия конгрес на БКП за повишаване 

жизненото равнище на народа, цит. доклад, с. 27-28. 
2 Почти три четвърти от държавите-членки на ЕС установяват чрез закон минималната работна 

заплата на национално равнище. Групата страни, в които няма законово установяване на минималната 
работна заплата, включва Австрия, Германия, Италия и скандинавските страни. В тях секторните ко-
лективни споразумения играят роля в установяване на минималната работна заплата. 
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малява до 52.5%, като особено нисък е нейният дял в първите години на прехода, когато 
достига 20.8%.1 
Средногодишната номинална работна заплата (РЗ), минималната работна заплата (МРЗ) 

и коефициентът на заместване са дадени в таблица 13 в Приложение. Не е ясно обаче на 
какво се основава определянето на нейния размер – на производителността на труда не е; на 
издръжката на живота на работещо лице също не е; няма връзка и с линията на бедност, 
която България през анализирания период официално не определя, и т.н.2 
Промените в минималното заплащане на труда позволяват да се обобщи, че се е акцен-

тувало върху регулативната функция на минималната работна заплата, обслужваща 
политиката на рестрикция върху доходите на населението. Това довежда до противоре-
чия с нейната социално-защитна функция. Доколкото в България не се определя линия на 
бедност, минималната работна заплата не може да бъде поставена във връзка с минималния 
за страната жизнен стандарт. Затова не може да се твърди, че минималната работна заплата 
е предпазвала работещите и получаващите социални плащания от бедност. 
В България съществува натиск за увеличаване на минималната работна заплата, поради 

ниското равнище на заплащане и феномена "работещи бедни". Процентът на нископлате-
ните (в селско стопанство, текстилна промишленост, кожарска промишленост, търговия, 
хотелиерство и ресторантьорство и т.н.) остава висок, което обяснява високият процент на 
работещите бедни в България. В България работещите с под средни доходи са в голям риск 
да изпаднат в бедност, без да говорим за тези с МРЗ. Ниските доходи и застаряването на 
населението довеждат до двойно увеличение на броя на неработещите, зависими от един 
работещ член на семейството. Недобрите перспективи по отношение на заетостта, както и 
ниският размер на възнагражденията довеждат до значителна трудова миграция. 
Липсва политика за минималната работна заплата за страната. Неясните критерии за 

нейното определяне, както и несъобразяването с функциите ѝ са причина за появата и голе-
мия обхват на т. нар. "работещи бедни". Работещите бедни са не само рисков контингент, те 
формират и един установен модел на начин на живот. Ниската минимална работна заплата 
обяснява явлението "работещи бедни", обхващащо неквалифицираната или най-ниско ква-
лифицираната работна ръка и засяга секторите, в които са наети най-много ниско платени 
работници, като земеделие, горско стопанство, охранителна дейност. Този размер на мини-

                                                 
1 В литературата отношението минимална работна заплата – средна работна заплата, е известно 

като индекс на Кейтц. В страните – членки на ЕС, този индекс е в диапазона от 29% в Румъния, 40% в 
България, до 51% в Ирландия през 2004 г. 

2 М. Желязкова в своята книга Неравенства и политики. Дистанции между България и Европейс-
кия съюз, Троян, 2011, отбелязва: "Твърдението, че динамиката на работната заплата и производител-
ността на труда в България не са адекватно обвързани, може да се провери, като например се разгледа 
съотношението минимална работна заплата/ производителност на труда". За целите на анализа изпол-
зва данни да производителността на труда в ЕС, при които средната производителност на труда в ЕС е 
приравнена на 100 и съответно производителността на труда (изчислена като брутна добавена стой-
ност на един нает) на всяка от посочените държави е отнесена към средната.Съответно е изчислена 
средна минимална работна заплата на посочените страни и минималната работна заплата в страните е 
отнесена към средната. И ето няколко данни: в България производителността на труда е 41.5% от 
средната за ЕС, а минималната работна заплата е 17.42% от средната; в Румъния: 47.4% и 22.32%; в 
Гърция: съответно – 96.7% и 122.53%; Великобритания – 107.6% и 161.68%; Франция: 119.9% и 
193.84% и други. Тя привежда аналогични данни и за съотношението между производителността на 
труда и средното възнаграждение за труд. с. 37-39. 
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малната работна заплата, както и ниското заплащане в България, обяснява и факта, че раз-
носките за храна са 40% от общите разноски на домакинствата.1 
Според неокласическата либерална икономическа теория търсенето на работна сила е 

функция от равнището на цената на труда. Ако работните заплати бъдат увеличавани с не-
пазарни механизми, заетостта ще намалее. Този теоретичен постулат е използван от българ-
ски икономисти, които побързаха да се обявят за отмяна на минималната работна заплата. 
Аргументите са, че премахвайки минималната работна заплата, ще се подобри гъвкавостта 
на пазара на труда, а бизнесът няма да получава изкривена информация за цената на работ-
ната сила. И в случаи, когато предприемачите решат да наемат работници, ще го правят, 
заобикаляйки трудовото законодателство. Новосъздадената заетост ще е недекларирана. 
Освен това минималната работна заплата е пречка за свободно договаряне между работода-
тел и работник. Наличието на минимална работна заплата препятства интеграцията на паза-
ра на труда на уязвимите групи – младежи, хора с увреждания, възрастни, защото това, кое-
то те биха произвели, би било по-ниско от размера на разхода за тяхното наемане. И накрая, 
на минималната работна заплата се приписват почти свръхестествени качества на властов 
инструмент на държавата за изземване на все повече средства от бизнеса и пренасочването 
им към държавния бюджет и семейния бюджет на работника. Поради това тези икономисти 
предлагат минималната работна заплата да бъде премахната. А ако ли не, тя не трябва да 
изпълнява социални функции, защото не разполага с такива възможности. 
Не се осъзнава обстоятелството, че тези разсъждения намират приложение и са валидни 

при съвършена конкуренция, което е далече от състоянието на българската икономика. Ос-
вен това редица изследвания на изследователи2 от МОТ по емпиричен път доказват, че на-
личието и нарастването на минималната работна заплата нямат връзка с намаляването на 
заетостта. Тя има съществен ефект върху намаляване на бедността сред нископлатените 
работници. Това доказва, че минималната работна заплата не само има социална функция, 
но и че практически я изпълнява. 
Причината, поради която се отделя внимание на тези съждения, не е рационалността на 

тяхната икономическа логика, а че те намират отзвук в политически платформи. Разпрост-
ранението им може да има вредни ефекти върху индустриалните отношения. 
Затова първата задача е да се определи минималната работна заплата като цена на нек-

валифицирания труд, като минимално равнище на заплащане, фиксирано по начин, удов-
летворяващ минималните нужди на работниците и техните семейства в светлината на до-
миниращи икономически и социални условия. Фактът, че наскоро Великобритания – страна 
с най-либерално управление на икономическите процеси, въведе минимална почасова ра-
ботна заплата, е показателен и няма нужда от коментар. Второ, тя трябва да се определя в 
зависимост от обективни обстоятелства и в сътрудничество със социални партньори.  
Ето защо политиката трябва да гарантира адекватен минимален доход за всеки, който 

предоставя труда си срещу възнаграждение. Това може да се реализира чрез няколко стъпки: 
• Ратифициране на Конвенция № 131 за определяне на минималната работна заплата 
на МОТ от 1970 г. Конвенцията е ратифицирана от 50 страни, сред които четири от 
най-развитите страни-членки на ЕС – Франция, Испания, Португалия, Холандия. 
Включвайки текстовете на конвенцията в своето законодателство, при определяне на 
минималната работна заплата ще се отчитат не само икономическите фактори, но и 

                                                 
1 Стандарт на живот, Информационен бюлетин № 2, 2005, Конфедерация на независимите синди-

кати в България. 
2 Доклад относно стратегията и политиката по заплащането и доходите в България. Даниел В. 

Уайтхед, Международно бюро по труда, 6.02.2006. 
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нуждите на работниците и техни семейства, отчитайки: издръжката на живот; осигу-
рителните обезщетения; жизненото равнище на социалните групи. 

• Ратифициране на Европейската социална харта за гарантиране правото на справедли-
во възнаграждение. България се присъедини към хартата през 2000 г., но не призна 
правото на работниците на възнаграждение, което ще даде възможност на тях и тех-
ните семейства да поддържат приемлив стандарт на живот.  

• Промяна на нормативната уредба за определяне на минималната работна заплата на 
принципа за тристранно сътрудничество. Сега размерът на минималната работна 
заплата се определя от Министерския съвет по Кодекса на труда. Никъде не е регла-
ментирана процедура, по която тя да бъде договаряна със социалните партньори. Те 
научават какъв ще бъде размерът на минималната заплата през октомври или ноемв-
ри на предходната година при дебатите за държавния бюджет. Това е неприемливо от 
позициите на страна, уважаваща традициите в тристранното сътрудничество. Това е 
призив не за увеличение на минималната работна заплата, а за определянето ѝ при от-
читане интересите и мненията на всички страни1. Обратното ще затвърди имиджа на 
България, цитирана като единствена страна-членка на ЕС, в която минималната работна 
заплата се определя в зависимост от бюджетни рестрикции. 

• Обвързване на минималната работна заплата със социално гарантираните плащания: 
минимална пенсия за прослужен стаж и възраст, минимална пенсия, гарантиран ми-
нимален доход и други. 

Гарантираните допълнителни плащания намаляват дела си в общата структура на до-
ходите от труд. Дава се по-голяма свобода на работодателя при определяне на допълнител-
но доплащане за трудов стаж, ограничава се и задължителното нарастване на работната 
заплата след всяка година трудов стаж, независимо от промяна на работното място. Другите 
допълнителни възнаграждения – за нощен труд, за извънреден труд, за образователна и на-
учна степен и за трудов стаж и квалификация остават непроменени през изследвания период. 
Тенденцията в осигурителната вноска е към увеличаване разходите на труд чрез нарас-

тване на осигурителните вноски. 
Тенденцията в данъчната система е увеличаване на подоходните данъци и намаляване 

на разполагаемите доходи. Намаляването касае всички подоходни групи и води до увелича-
ване на подоходното разслоение. Платените данъци и такси за периода 1962-1975 г. нараст-
ват от 70 на 260 лв. Делът на платените данъци и такси в структурата на общите разходи на 
домакинствата нараства от 4.1% през 1962г. на 5.4% през 1975 г. 
Държавните институции разполагат с инструмент за въздействие върху доходите – пуб-

личната собственост и публичния сектор. Като собственик и работодател те имат решаваща 
роля за определяне доходите в публичната собственост. Поради факта, че заплатите в ико-
номиката са психологически обвързани, те имат способност без политически решения, да се 
разпространяват и взаимно да се уравновесяват между обособените сектори. От своя страна, 
размерът на възнагражденията в бюджетната сфера, подобно на минималната заплата, се 
регулира така, че да растат бавно или според икономическите показатели. Възприетият 
подход за определянето им не включва автоматичен механизъм, който да влияе независимо 
от преценката на компетентните институции. 

                                                 
1 Д. Минев в своята книга "Кризата на публичните политики в развитите страни", Троян, 2011, 

подчертава: "Един от съществените, може би дори – фундаментален проблем на изследванията на 
потребностите е, че в много случаи те се извършват главно, дори само от изследователите, като роля-
та на самите нуждаещи се индивиди и групи е силно ограничена – те обикновено не участват в извър-
шването на такава оценка, или им е отредена второстепенна роля, чрез която не могат да влияят върху 
оценките", с. 12. 
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Основна роля в политиката на доходите от труд има въвеждане на регулации чрез 
нормативен акт. Така се запазва централизираният подход при определяне равнището на 
гарантираните минимални доходи от труд, и формиране на минималните допълнителни въз-
награждения, които обхващат значителна част от гарантираните доходи от труд. Държавата се 
въздържа и дори ограничава пряката намеса във формиране на доходите – това се проявява в 
ограничаване на гарантираните плащания, намаляване на негативните трансфери (данъци и 
осигурителни такси) и др. Тя запазва контрола върху минималните плащания като ограничава 
ръста им в икономическата логика и стабилността на публичните финанси. Постепенно тя 
губи и част от възможностите за влияние върху доходите като ограничава публичния сектор. 

Независимо от тенденциите на ръст на брутната, реалната и номиналната заплата, в сфе-
рата на доходите от труд в България се очертават проблеми, които могат да се определят 
като структурни – те няма да бъдат преодолени с икономическото развитие. Нещо повече – 
те ще се превръщат в задържащ икономическото развитие фактор. Вероятността тези проб-
леми да задържат икономическия ръст се засилва в условията на финансова и икономическа 
криза, поради намалените, дори спадащи възможности на пазара да създава социално бла-
годенствие и сигурност.  

България се нуждае от съществена промяна в политиката на доходите от труд. Осно-
вен проблем е голямото изоставане на доходите в България спрямо равнищата в европейс-
ките страни. Съществена промяна означава нови цели и приоритети за регулиране на дохо-
дите от труд като инструмент за динамизиране на икономиката. 

В областта на заплащане на труда държавата създава социален стандарт – минимална 
работна заплата едва през 1965 г. Натискът да не се увеличава минималната работна заплата 
за страната, както и да се определи равнището ѝ без обосновки лишава държавата от един 
от най-важните регулатори в политиката по заплатите. 

Наличието на сив сектор в икономиката предопределя и сив сектор в заплащането на тру-
да. Това лишава държавата от данъци, а социалните фондове от осигурителни вноски. Българ-
ските фирми изостават в прилагане на съвременни системи за управление на персонала, начи-
ни за формиране на основни заплати за съответни длъжности и работни места, доплащания 
към заплатите, кадрово израстване, договаряне и т.н. Тази обстановка е една от причините за 
наличие на сив сектор в областта на заплащане на труда. Заплатите остават едни и същи с го-
дини, тъй като няма връзка между тях и икономическите резултати от дейността на фирмите. 

В България липсва процедура за ежегодно актуализиране на доходите, изградена въз 
основа на макро прогнози от държавния бюджет за инфлацията и ръста на националния до-
ход. По този начин се актуализират т. нар. защитени на национално равнище плащания на 
населението – бюджетни заплати, пенсии и социални плащания. 

Огромното изоставане на заплатите в България, на първо място от икономическия рас-
теж, и на второ, от сравнителен анализ с други европейски страни, е трудно преодолимо в 
близките 10-15 години. Причините са различни. Освен от икономическото развитие и уско-
рения растеж, заплатите зависят и от държавната политика в тази област. Без да създаде 
съответни регулатори, държавата не може да провежда политика на доходите. Странно е 
защо в България икономическият растеж няма реални социални измерения. Той не се отра-
зява както в нарастване на заетостта, така и в увеличаване на реалните доходи от труд. 

3.5. Заетост 

Заетостта е понятие за икономическата реализация на работната сила. Тя може да се 
разглежда на национално и индивидуално равнище. На национално равнище заетостта се 
определя чрез използване на три показателя: процент на заетост, коефициент на заетост и 
коефициент на икономическа активност. 
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Процентът на заетост на населението се изчислява като съотношение между лица, ко-
ито са наети, работодатели, самостоятелно заети лица или неплатени семейни работници и 
общата численост на населението. 
Коефициентът на заетост на населението се изчислява кaто съотношение между зае-

тите лица, независимо от статуса на тяхната заетост, и частта от населението, която по тру-
довото законодателство може да осъществява трудова дейност. Коефициентът на заетост е 
по-голям от процента на заетост на населението. Причината е, че и двата показателя имат 
еднакъв числител, но различен знаменател – по-голям при процента на заетост. 
Коефициентът на икономическа активност се определя като съотношение между ра-

ботната сила, т.е. лица на 15+ навършени години, които влагат или предлагат своя труд за 
производство на стоки и услуги, и населението на 15+ навършени години. Приведен в съ-
поставим вид с другите два показателя, при една и съща информация коефициентът на ико-
номическа активност на населението е най-висок тъй като има еднакъв знаменател с коефи-
циента на заетост, но числителят е по-висок с броя на безработните лица. 

Заетостта на населението на национално равнище може да бъде пълна и непълна. 
Пълната заетост е свързана с такова състояние на населението и икономиката, при което 

всички лица с частична или пълна трудоспособност, които са в групата население над 15-годиш-
на възраст, са заети с трудова или икономическа дейност. От икономическа гледна точка пълна-
та заетост се свързва с такова състояние на икономиката, което може да осигури заетост на 
всички трудоспособни лица, които желаят и търсят платена заетост. Пълна заетост има, когато 
всяко лице, търсещо работа, за кратко време може да намери желаната платена заетост. 
Непълната заетост на населението на национално равнище се свързва с такова състоя-

ние на икономиката, при което не всички лица на 15+ години, които имат пълна или час-
тична трудоспособност и желаят платена заетост, са включени в трудова и/или икономичес-
ка дейност. Тя, както и пълната заетост, в съвременните условия се свързва с естественото 
равнище на безработицата. В съответствие с това се счита, че непълна заетост в страната 
има, когато броят на лицата на 16 + години, които търсят, но не могат да намерят работа, 
надвишава естественото равнище на безработицата. 

Заетостта на населението на национално равнище може да е ефективна и неефективна. 
Ефективната заетост е тази, която при дадени икономически и социални условия осигуря-
ва оптимално използване на материалните, трудови и финансови ресурси на страната, ико-
номически растеж и по-висок жизнен стандарт на населението. По-големите икономически 
възможности на страната правят възможно да се изгради система за подпомагане на онези, 
които имат потребност от социална защита. Неефективната заетост е тази, която не осигу-
рява икономически растеж и достойни за човека условия за съществуване. От монетарна 
гледна точка неефективна е онази заетост на национално равнище, която провокира необос-
новано увеличаване на доходите на населението и нарастване на инфлацията над нейното 
нормално равнище. 

Заетостта на индивидуално равнище също е пълна и непълна. Пълна е онази заетост на 
индивида, която му осигурява работа през цялата година в законно установената продължи-
телност на работния ден и работната седмица. Непълна е онази заетост на индивида, която 
е по-малка от законно установената продължителност на работния ден, работната седмица 
или месеца. Това е заетост, при която работникът или служителят работят на непълно ра-
ботно време. Към тази заетост трябва да се добави и сезонната. Тя е пълна заетост от глед-
на точка на работния ден, седмицата и месеца, но е непълна в годишен разрез. 

Заетостта на индивида може да е ефективна или неефективна. Ефективна е онази зае-
тост на индивида, която му позволява да се реализира пълноценно в трудовия процес или в 
икономическата дейност и с доходите за положен труд или за осъществяване на икономи-
ческа дейност да осигури достойно съществуване на своето семейство. Неефективна е она-
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зи заетост на индивида, която не му предоставя възможност за пълноценна реализация в 
трудовия процес или в икономическата дейност, а с получените доходи не може да осигури 
достойно съществуване на своето семейство. 

Наред с количествената страна заетостта както на национално равнище, така и на рав-
нище на отделен индивид има и качествена страна. Качеството на заетостта се свързва с 
ефективността на труда, икономическия растеж и жизнения стандарт на населението. Висо-
кото качество на заетост на национално равнище се свързва с такава заетост, която позволя-
ва стабилен икономически растеж и възможност за провеждане на социална политика в 
страната. Високото качество на заетост на отделни работници и служители се свързва с 
пълната заетост в отрасли и дейности с висока производителност и ефективност на труда, 
която им осигурява стабилна заетост, благоприятни условия на производствена среда, въз-
можност за реализация и развитие, както и възнаграждение, осигуряващо достойно същест-
вуване на техните семейства. Това е в действителност онази заетост на трудещите се в рабо-
ти, от изпълнението на които те изпитват удовлетворение да отдадат своите умения, навици 
и знания и да дават най-голям принос за общото благо. Ниското качество на заетост на на-
ционално равнище се свързва с ниски и нестабилни темпове на икономически растеж и с 
невъзможност да се финансира социалната политика на държавата. На равнище на отделни 
индивиди ниското качество на заетост се свързва с работата на работниците и служителите 
в отрасли с ниска производителност на труда, нестабилна и непълна заетост и неблагопри-
ятни условия на труд и заплащане, които определят и ниския жизнен стандарт на заетите. 
Това са "работещи бедни", голяма част от които се нуждаят от социална защита, за да оси-
гурят съществуване на своето семейство. 
Основни причини за намаляване заетостта на населението трябва да се търсят в: 

неблагоприятните демографски тенденции – намаляване на раждаемостта и стареене на на-
селението; емиграцията на населението; намаляване на производството и закриване на го-
лям брой работни места в обществения сектор на националната икономика. 

Заетостта се свързва с икономическа реализация на работната сила, с участие в трудовия 
процес, в производство на стоки и услуги за пазара. Приоритет на всяка държава е да разра-
ботва политика и програми за постигане на пълна, ефективна и свободно избрана заетост.1 
Съдействието на държавата за постигане на пълна заетост произтича от признаване на тру-
да като основно човешко право. Съдействието на държавата за постигане на ефективна 
заетост произтича от необходимостта да се поддържа стабилен икономически растеж, ви-
сока заетост и да се предостави на работниците и служителите възнаграждение, достатъчно 
да осигури на тях и техните семейства прилично жизнено равнище. Съдействието на дър-
жавата за постигане на свободно избрана заетост произтича от свободния и доброволен 
характер на съвременния труд – израз на демокрация в трудовите отношения, на право на 
гражданите свободно да избират своята заетост в съответствие с подготовката, потребнос-
тите и интересите.2 

Трудовите ресурси и заетите лица – 1960-1975 г. са дадени в таблица 14 в Приложе-
ние. Основополагащо място в потреблението и в жизненото равнище заемат заетостта на 
трудоспособното население, производителността на труда и доходите на населението. Тук 
ще разгледаме заетостта от гледна точка на дела на заетите лица в населението в трудоспо-
собна възраст и в трудовите ресурси, т.е. създадени ли са условия за всеки трудоспособен и 

                                                 
1 Рекомендация № 169 о политике в области занятости, Международная конференция труда, Же-

нева, 1984. 
2 Международна харта за правата на човека, 1948. Международен пакт за икономическите, соци-

ални и културни права, ДВ, бр. 43, 1976. 
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желаещ да работи, да може да работи, да получава доходи и чрез тяхното използване да 
осигурява задоволяване на своите и на семейството потребности. 
Реална ли е заетостта през този период? Действително това ли е необходимият брой 

на заетите лица в националното стопанство и в материалното стопанство? 
Броят на заетите се определя с националния план. Изпълнението на плана е критерий за 

постиженията по отрасли и производствени единици. С изпълнението на плана е свързано 
заплащането на труда. В плана се определя и размера на заплатите. Нарушена е връзката 
между извършената работа, постигнатите резултати и заплащането на труда. Поради това в 
заетите, предвидени в плана, е имало скрита безработица. Трудно обаче е да се определи 
какъв е бил делът на тази безработица. За това може да се съди от размера на неизползвано-
то работно време в народното стопанство, който по изчисление на автора е около 10%.1 

Високата степен на заетост е главно условие за повишаване равнището на живот чрез 
доходите,тяхното нарастване и използване. 

В периода на държавния "социализъм" политиката на държавата е насочена към недо-
пускане на безработица за сметка на икономическата ефективност.2 През този период 
е ликвидирана социалната безработица. От втората половина на 60-те години такава не съ-
ществува. Това съединява икономическия и социалния интерес и ентусиазма в развитие на 
икономиката. Създава се социална сигурност в утрешния ден. 

Броят на заетите лица в народното стопанство се увеличава с около 10% през периода 
1948-1989 г. Настъпват и структурни изменения в заетостта. Намаляват абсолютно и отно-
сително заетите в материалното производство и се увеличават абсолютно и относително 
заетите в извънпроизводствената сфера. Броят на заетите в селското стопанство намалява от 
3355 хиляди през 1948 г. на малко повече от 800 хиляди през 1989 г. 

Радикални изменения настъпват в образователната структура на трудовите ресурси и за-
етите в народното стопанство. Заетите в народното стопанство специалисти с висше обра-
зование нарастват от около 10 хиляди през 1939 г., на 42 хиляди през 1951 г. и на 336.5 хи-
ляди през 1988 г. Броят на специалистите със полувисше и средно специално образование 
нараства от 57.5 хиляди през 1951 г. на 691.0 хиляди през 1988 г. Заедно с това значителен е 
делът на заетите с по-ниско от средно образование в общия брой на заетите. В народното 
стопанство той е малко над 50%, но е особено висок в селското и горското стопанство – 88-
90%. Проблемът за образователното равнище на заетите с физически труд ще остане, осо-
бено във връзка с внедряване на съвременна техника, технология и организация на произ-
водството в прехода към пазарна икономика. 
Непрекъснато се създават работни места и се мобилизират налични трудови ресурси за 

участие в производството. Масовото натрупване на основен капитал и големите вложения в 
развитие на човешки ресурси на страната не допринасят за стабилно и непрекъснато нарас-
тване на производителността на труда. Развитие получава и т.нар. "скрита безработица", 
свързана с неефективно използване на заетата работна сила, загуби на работно време, ниска 
интензивност на труда и други. 
До средата на 70-те години икономическият растеж се основава на увеличаване на из-

ползваните производствени ресурси (работна сила, инвестиции, суровини и материали, 
енергия) – пропорционално на нарастване на производството или с изпреварващи темпове.  
Преди края на 80-те години става все по-ясно, че не може да се осигури нарастване на 

производството по екстензивен път, т.е. чрез увеличаване на производствените фактори. 

                                                 
1 Н. Радев. Реализацията на закона за икономия на време при строителството на зрелия социали-

зъм. Списание "Проблеми на труда", 1982, № 3, с. 19-31. 
2 К. Владимирова. Заетостта в годините на деиндустриализация и преструктуриране на българ- 

ската икономика. В сборника: Преструктуриране на икономиката и социални последици, София, 2007 
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Направени са опити за преминаване към интензивен тип на развитие по пътя на повишаване 
производителността на труда с изпреварващи темпове по отношение на използваните ре-
сурси и произвежданата продукция. Но – уви условия за такова развитие – модернизация на 
производството, нови технологии и техника и икономически стимули за заетите за по-
производителен труд, не са създадени. 
Забавянето на темповете на икономически растеж през 80-те години е свързано със за-

държане и спад на производителността на труда, увеличаване на скритата безработица. По-
явяват се трудности за запазване на жизненото равнище на населението. 
Разпределението на работната сила между отделни отрасли и дейности, сектори и ико-

номически райони става по административен път. Доколкото при тези условия може да се 
приеме, че съществува пазар на труда, той притежава следните особености: 

• търсенето на работна сила превишава предлагането, т.е. броят на работните места е 
повече от броя на трудоспособното население; 

• високо ниво на заетост на населението, в т.ч. и на жените. На практика цялото тру-
доспособно население, което не продължава образованието в редовно обучение и не е 
в армията – участва в икономиката, т.е. е заето; 

• ниско равнище на заплащане на труда и незначителна дифференциация в заплащане-
то на различни групи заети (по образование, професионална подготовка и класифи-
кация, условия на труд и други диференциращи заплащането фактори); 

• повишаване на образователното равнище и префесионалната подготовка на заетите 
за сметка на подрастващите поколения, независимо от ниското заплащане на квали-
фицирания труд, често по-ниско от труда на заетите с ниско образование и без про-
фесионална подготовка; 

• всеобща и гарантирана заетост, висока степен на защита от уволнения, докато самия 
работник не пожелае да се уволни; 

• контролирано движение на населението и работната сила към големите градове; 
• задължително разпределение по работни места, в т.ч. на завършващите висши и дру-
ги професионални училища (до началото на 80-те години);  

• значителен дял и приоритет на социалните придобивки в предприятията в цената на 
труда и мотивацията за работа в една или друга организация като възможност за ран-
но пенсиониране, защита от уволнения – преди пенсиониране, на майки с малки деца, 
хора с увреждания и др., предоставяне на жилища или общежития от предприятието 
на символични цени, продължителни платени отпуски за гледане на малки деца (до 3 
годишна възраст на детето) и продължаване на образованието със запазване на ра-
ботното място, безплатно или на ниски цени хранене в предприятията, евтини и еже-
годни семейни почивки на море и/или планина, закупуване на ниски цени на храни-
телни и други продукти и стоки от предприятието, използване безплатно на меди-
цински, зъболекарски, профилактични и спортни услуги в предприятията, използване 
на ниски цени на места в детски заведения към предприятието, стипендии за учащи 
се деца на дългогодишни работници на организацията и други. 

През втората половина на ХХ в. икономиката на България се променя от типично селс-
костопанска към високо индустриална. В началото на 50-те години преобладаващ дял от 
заетите са в селскостопанското производство. Колективизацията на дребните селски сто-
панства през 60-те години и индустриализацията променят структурата на произвежданата 
продукция и на заетите. Над един милион селскостопански работници се пренасочват към 
други сектори – главно промишлеността и в по-малка степен в строителството и услугите. 
Делът на промишленото производство и заетостта непрекъснато се повишава и в края на 80-
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те години по дял на промишлено производство, инвестиции, дългосрочни материални акти-
ви и заети лица България придобива характеристики на типична индустриална икономика. 
През 1988 г. делът на работниците и служещите, заети в индустрията (промишленост и 

строителство) е 44,1% (в промишлеността – 35,3%), в селското и горско стопанство малко 
над 20% и 35,8% в останалите отрасли, определяни днес като услуги или третичен сектор. 
Няколко години преди прехода в съответствие с опитите за реформи на "социалистичес-

ката" икономика, разпределението на работната сила и нейната мобилност е освободено от 
административна намеса. С прехода към пазарна икономика, в началото, се осъществява 
либерализиране на движението на населението и на работната сила – в и извън страната, 
между населени места и към големи градове; между предприятия, въведжда се договорно 
начало в заплащането на труда и другите условия на труд; либерализира се наемането и ос-
вобождаването от работа и други. 

3.6. Доходи от пенсии 

Социалното осигуряване е основен фактор в защитата на човешкия живот и при загуба 
на трудоспособност, вследствие на болест, трудова злополука и професионално заболяване, 
инвалидност, бременност и раждане, безработица, старост и смърт. 
Формирането и развитието на пенсионното осигуряване е функция от много фактори – 

демографски, икономически, социални, правни, международни и други. Действието на тези 
фактори налага адаптация на пенсионните режими, за да може да се справят с финансовите 
неравновесия. 

Основните слабости на пенсионното осигуряване се коренят не в принципите, а в неа-
декватните на тези принципи механизми и в негативните изменения в икономиката и де-
мографската среда у нас през последните години. 

Каква е историята на социалното осигуряване в България? 
В България през 1891 г. е създаден първият закон за пенсиите на държавните служите-

ли.1 Почти едновременно са създадени пенсионни фондове за военните лица и свещениците, 
а в 1915 г. е създаден фонд на служителите от изборните учреждения. 
През 1918 г. влиза в сила закон за осигуряване на наемните работници и служители в 

случай на злополука и болест. Това е началото на социалното осигуряване на работниците и 
служителите в България. 
Най-важен за историята на общественото осигуряване в България е Законът за общест-

вени осигуровки от 1924 г. С него се поставя началото на осигуряване на всички наемни 
работници и служители в частните предприятия. Създават се три осигуровки: злополука; 
болест; инвалидност и старост. 
През 1925 г. със закона за настаняване на работа и осигуряване при безработица се съз-

дава четвърта осигуровка на работниците и служителите от частния сектор, с която се оси-
гурява пълното обществено осигуряване по германски образец. За първи път у нас се създа-
ва закон за осигуряване, който има широка основа както по отношение на осигурените лица, 
така и по отношение на покритите рискове. 
До 1945 г. законодателството въвежда осигуровки и на умствените работници (1941 г.), зана-

ятчиите и търговците (1943 г.), земеделските стопани (1941 г.) и други професионални групи. 
Социалното осигуряване в България до края на втората световна война остава ог-

раничено. Характерно е непълно обхващане на отделни категории трудещи се, включване 
само на някои социални рискове, наличие на възможности за избягване от задължително 

                                                 
1 Бяла книга на социалното осигуряване в Република България. (Стратегия на реформата), проект. 

София, 1994. 
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осигуряване. Прилага се принципа на затворено, ведомствено и професионално изграждане 
на осигурителни системи, без акумулиране на трудовия стаж от различни осигуровки. 

В края на 1945 г. България има 364 663 задължително осигурени лица, от които 63% са 
наемни работници и служители; 19% – работници на умствения труд, осигурени за инва-
лидност, старост и смърт; 17% – самостоятелни занаятчии и около 1% търговци, осигурени 
за старост. През 1952 г. осигурените лица са вече 1 014 818, а в края на 1991 г. – 3 656 005. 
За 40 години броят на задължително осигурените лица е нарастнал 3.6 пъти.1 

Със закона за общественото осигуряване от 1949 г. се постига обединяване на общест-
веното осигуряване, като се разширява кръга на осигурените лица, покритите рискове 
и осигурителните плащания. С него се постига кодификация на материята по обществе-
ните осигуровки и пенсиите на всички категории трудещи се. 

През 1951 г. влизат в сила Кодексът на труда и Указът за всенародна безплатна меди-
цинска помощ. С тях се преустановява действието на Закона за обществено осигуряване. 
Ликвидирана е фондовата организация на общественото осигуряване. Премахва се осигу-
ровката при безработица. Въвеждането на безплатно медицинско обслужване и лекарства в 
болничните заведения дава основание здравните грижи да се изключат от социалното оси-
гуряване. С Кодекса на труда се развива системата на обезщетения и пенсии. В кръга на 
лицата, обхванати от социалното осигуряване, се включват работници и служители, заети в 
държавни, обществени, кооперативни, смесени и частни предприятия, учреждения и орга-
низации, както и лица, упражняващи свободна професия, като адвокати, журналисти и дру-
ги дейци на културата. От 1955 г. е въведена единна вноска за всички осигурени работници 
и служители и за всички осигурителни рискове в размер на 12.5%. 

Със закона за пенсиите (1957 г.) се разширява обхвата и равнището на пенсионното оси-
гуряване. За първи път се създава възможност за получаване на пенсия за изслужено време 
и старост при намален трудов стаж за съответната категория труд. Намалява се изисквания 
трудов стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 20 на 5 го-
дини. Изискванията за възраст и трудов стаж за жените се намаляват с 5 години в сравнение 
с тези за мъжете. Разширява се кръгът на лицата, които имат право на наследствена пенсия. 

Със закона за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори (1957 г.) се обхваща 
нова обществена група в социалното осигуряване. Над 1 млн. кооператори придобиват 
право на пенсия за старост при навършена възраст 60 години за мъжете и 55 години за 
жените и 25 г. трудов стаж в земеделието. Въпреки многократните подобрения на този 
закон обаче той осигурява значително по-ниски пенсии за кооператорите в сравнение с 
работниците и служителите, пенсионирани по закона за пенсиите. 

През 1975 г. законът за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори се отменя и 
върху осигурените по този закон се разпростира действието на закона за пенсиите, при въз-
можност за ползване на права и по отменения закон до края на 1980 г. Фактическо изравня-
ване на основните социални групи обаче все още няма, тъй като трудовият стаж на селяните 
кооператори се зачита от 1.01.1957 г., когато се учреждава тяхната осигуровка. През 1979 г. 
се признават за трудов стаж и годините на членство в ТКЗС след 9.09.1944 г. до учредяване 
на осигуровката през 1957 г. С признаване на този допълнителен трудов стаж завършва 
постепенното изравняване на осигурителни права на земеделските стопани-коопера-
тори с тези на работниците и служителите. По отношение на краткосрочното осигуряване 
изравняването на земеделските стопани-кооператори с работниците и служителите завърш-
ва през 1973 г., когато са установени еднакви размери на месечните добавки за деца за 
всички социални групи. 

                                                 
1 Димова, Д. Настоящето и бъдещето на социалното осигуряване в България, София, Фондация 

Свободна инициатива, 1993, с. 4. 
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След изравняване на осигурителните права на трите социални групи – работници, слу-
жители и земеделски стопани-кооператори социалното осигуряване се характеризира с 
развитие на обезщетенията за майчинство – увеличаване на платения отпуск за отглеж-
дане на малко дете в размер на минимална работна заплата до навършване на 2 годишна 
възраст и на неплатен отпуск – до 3 годишна възраст на детето, създаване на уредба плате-
ния отпуск на майката да се ползва и от бащата или от техни родители. Усъвършенстване полу-
чава и системата на месечните добавки за деца, като се увеличава добавката за второ дете. 

През 1985 г. се въвежда осъвременяване на старите пенсии чрез автоматично повиша-
ване с 10% на всеки 5 години. 

През 1989 г. и следващите години се регламентира социално осигуряване на лица, уп-
ражняващи свободна професия или търговия. Самонаетите получават социално осигуря-
ване адекватно или близко на това, което имат наемните работници. 

През 1990 г. се въвежда таван на пенсиите и се установява съотношение между мини-
малната и максималната пенсия 1:5. 

През 1992 г. се актуализират всички пенсии и се въвежда нов начин на определяне на 
пенсиите, като се използва целия трудов стаж при формиране на техния размер. 

Изследваният период е най-трудния в социалното осигуряване в България.1 Наложената 
държавно-бюджетна система от съветски тип, без оглед на националната специфика и тра-
дициите, обезсмисля проявата на свободомислие и творчество в осигуряването. И макар че 
през 60-те и особено през 70-те години необходимостта от научна обосновка на промените 
все повече се осъзнава, правителствата се противопоставят на опитите за възстановяване на 
фондовата система. 

Въпреки дефектите на държавно-бюджетната система и независимо от допусканите 
грешки, социалното осигуряване се развива във възходяща линия. 

На проблемите на пенсионното осигуряване се е отделяло и се отделя значително вни-
мание от научната мисъл. Публикувани са редица изследвания, в които са анализирани мно-
го страни и въпроси на пенсионното осигуряване.2 Заедно с това, някои проблеми са диску-
сионни, а други – недостатъчно разработени. 

През анализирания период държавата е единствен субект на финансиране на пенси-
онното осигуряване. То се финансира от вноски върху работната заплата за сметка на ра-
ботодателите, като приходите отиват в две сметки на социалното осигуряване: обща сметка 
на социалното осигуряване и сметка на Съвета за взаимно осигуряване на кооператорите. 
Двете сметки са част от държавния бюджет. До 1972 г. размерът на вноска е 12.5%. По-
късно този размер се повишава няколкократно: 1973 г. – на 20%; 1980 г. – на 30%; 1991-
1992 г. – вноската става 35% за трета категория труд, 45% за втора категория труд и 50% за 
първа категория труд. 

Сравнения със Германия и Австрия показват, че вноски от порядъка на 45-50% не се 
прилагат дори по отношение на най-рисковите групи от населението. 

На база на осигурителните вноски се създава осигурителен фонд, чиято цел е да гаран-
тира доходите на нетрудоспособните членове на обществото. Набирането на средства и об-
разуване на осигурителния фонд е финансиране на пенсионното осигуряване. Като практи-
ческа дейност то включва: определяне на необходимите за пенсионно осигуряване парични 

                                                 
1 Изследвания по история на социализма в България, 1944-1989, София, 2010; Константинов, Н. 

Държавно-бюджетна система на социалното осигуряване в България (1951-1995 г.). 
2 Вж. Нинов, Димитър. Социалната справедливост в пенсионното осигуряване. София, 1998; По-

пов, Георги. Финансовата стабилизация на пенсионната система в период на преструктуриране. Со-
фия, 2001; Минев, Духомир и др. Реформа в социалната сфера, София, 1996, Българският пенсионен 
модел, София, 2000, Изд. Американска агенция за международно развитие и др. 
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средства; определяне на източниците, от които ще бъдат набирани тези средства; определя-
не на начина, по който ще се набират и разпределят във времето необходимите средства; 
определяне на начина на разпределение на този фонд. 

При определяне на средствата за финансиране на пенсионното осигуряване, при други 
равни условия, значение има съвкупността от осигурените лица. От техния брой, състав 
по пол, възраст, образование, професия и т.н. зависят средствата, които ще бъдат ангажира-
ни за изплащане на обезщетения и пенсии. 

Набирането на средства за реализиране целите на пенсионното осигуряване може да 
стане по няколко начина, наричани финансови системи или системи за покритие. 

Извършените в продължение на 40 години (1952-1992 г.) седем изменения в размера на 
осигурителната вноска (без тези за земеделските стопани) показват, че финансовите основи 
на социалното осигуряване не са достатъчно надеждни през този период. 1 За периода 
вноската нараства от 12.5%, на 35%, 45% и 50% върху трудовото възнаграждение, съобраз-
но категорията на упражнявания труд. 

Поради интегриране на бюджета на социалното осигуряване с държавния бюджет, из-
лишъците от вноските не са резервирани, а са се внасяли в държавния бюджет. По същата 
причина разходите на социалното осигуряване, превишаващи собствените приходи, са се 
покривали от субсидии от държавния бюджет. Има една особеност, която остава скрита от 
погледа на обикновения гражданин. До 1981 г. бюджетните организации не внасят осигу-
рителни вноски за своите осигурени и постъпленията от държавния бюджет имат двояко 
предназначение: от една страна, да покрият задълженията на държавата като работодател, а, 
от друга страна, да покрият дефицита в бюджета на социалното осигуряване. Затова се съз-
дава впечатление, че държавата през отделни години е внасяла по-големи субсидии, откол-
кото е в действителност. 

От гледна точка на изравняване на бюджета на социалното осигуряване през анализира-
ния период се очертават следните етапи: 

• 1952-1957 г. – излишъците се внасят в държавния бюджет; 
• 1958-1975 г. – недостигът се покрива от субсидии (с изключение на 1967 г.) 
• 1976-1979 г. – без субсидии, но с увеличена осигурителна вноска – 20% за всички ор-

ганизации, без бюджетните; 
• 1979-1980 г. – без субсидии, но с увеличена осигурителна вноска – 30% за всички 

предприятия от отрасъл промишленост; 
• От 1.01.1980 до 31.12.1980 г. – без субсидии, но вноската е увеличена за всички от-

расли, с изключение на бюджетните, на 30%; 
• От 1.01.1981 до 1.03.1991 г. – вноската е 30% вкл. и за бюджетните организации, а от 

03.1991 г. се въвежда диференцирана вноска в размер на 35%, 45% и 50%. През 1991 г. за 
покриване разликата между приходите и разходите, социалното осигуряване ползва 
безлихвен заем, а инфлационните процеси и свързаните с това компенсации и индек-
сации налагат последното драстично увеличаване на осигурителните вноски. 

Следователно по отношение на осигурителните вноски социалното осигуряване е дос-
тигнало граница, преминаването на която може да се окаже неприемливо за работодателите 
и за обществото. Изчерпващите се възможности за повишаване на задължителната оси-
гурителна защита определят кризата в социалното осигуряване и обуславят необходи-
мост от радикална социална реформа. 

                                                 
1 Димова, Д. Настоящето и бъдещето на социалното осигуряване в България, София, Фондация 

Свободна инициатива, 1993, с. 8-10. 
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Развитието на пенсионното осигуряване се характеризира чрез броя, размера на пен-
сиите и средствата за пенсии (вж. таблица 15 в Приложение). Таблицата характеризира 
основните параметри на пенсионното осигуряване. Размерът на изплатените пенсии нараст-
ва както абсолютно, така и относително: от 453 млн. лв. през 1948 г. на 1044.1 млн. лв. през 
1975 г или 2.3 пъти, а през 1990 г. – 3932.2 млн. лв., или 8.7 пъти. Общият брой на пенсио-
нерите също нараства от 763 хиляди през 1948 г. на 1868 хиляди през 1975 г., или с 2.4 пъ-
ти, а през 1990 г. – на 2372 или 3.1 пъти. Средногодишният размер на една пенсия нараства 
от 59 лв. през 1948 г. на 559 лв., или близо 9.5 пъти през 1975 г., а през 1990 г. – на 1588 лв., 
или 27 пъти. 
Налице е непрекъснат ръст на пенсионното производство. Общият брой на отпусна-

тите пенсии на работниците и служителите до 1975 г. се увеличава над 4 пъти, а на селските 
стопани – близо 2 пъти.1 Подобно развитие се забелязва и в съотношението към население-
то в трудоспособна възраст. Ръстът на относителния дял на личните пенсии от 1960 г. до 
1995 г. е повече от 2,5 пъти, а на всички видове пенсии – приблизително 2 пъти. 
За пенсионното осигуряване е важно съпоставянето на пенсии и пенсионери с над 

трудоспособното население. Процентът на всички видове пенсии към хората над 59 години 
за мъжете и над 54 години за жените е висок. При личните пенсии за изслужено време и 
старост относителният дял възлиза през 1969 г. на малко повече от 90%, достигайки през 
1995 г. до 100,5%, а за всички видове пенсии и за личните пенсии от 1965 г. този дял надх-
върля 105-107%. Подобно е съотношението и на пенсионерите към лицата в над трудоспо-
собна възраст. През 1970 г. те са със 181 222 повече от тях, през 1975 г. – с 202 941, през 
1980 г. – с 263 805, през 1990 г. – с 285 807, а през 1995 г. – с 368 200. 
Данните доказват почти пълно обхващане на над трудоспособното население от пен-

сионното осигуряване. Но те разкриват и дефекти в законодателното уреждане на пенси-
онното осигуряване и необходимост от постепенно и болезнено, но неизбежно повишаване 
на възрастта за пенсиониране. Тази необходимост е осъзната от социалните специалисти 
през 70-те години, но мерките на правителството и законодателните органи са ограничени и 
неефективни. 
Поради това делът на отпуснатите пенсии за изслужено време при облекчени усло-

вия на лица все още ненавършили пределна възраст за пенсиониране, макар и с колебания, 
се увеличава.2 През 1970 г. той е 13,8%, през 1975 г. – 14,6%, а през 1980 г. – 16,7%. През 
1985г. той спада до 14%, след което се увеличава, достигайки през 1995 г. до 20,7%.3 
Показателно за пенсионното осигуряване е съпоставянето на личните пенсии за изслу-

жено време и старост и на пенсионерите с осигурените, т.е. с тези, които чрез осигурител-
ните вноски гарантират преобладаващата част от приходите за пенсии и обезщетения. Отно-
сителният дял на личните пенсии за изслужено време и старост към същите през 1960 г. е 29,1%, 
през 1981 г. се повишава на 38,6%, през 1990 г. – на 45,9%, а през 1995 г. достига 67,5%.4 
Относителният дял на пенсионерите през 70-те и началото на 80-те години не се изменя 

съществено. През 1970 г. той е 48,7%, през 1981 г. – 49,3%, през 1990 г. нараства на 55,1% 

                                                 
1 Статистически годишници. 1964, 1969, 1975, 1981. 
2 Тук се отнасят преди всичко военните и служителите на МВР, упражняващите първа и втора ка-

тегория труд. Необвързването на тези облекчителни режими на пенсиониране с по-висока осигури-
телна вноска, поражда редица проблеми, от една страна, влошава финансовата стабилност на публич-
ната пенсионна система, а, от друга, довежда до натиск върху социалното осигуряване за прекатегори-
зиране на труда. 

3 Статистически справочник. Демография, икономика и социално осигуряване. 1980-1999. С., 
2000, 171-174. Към 1.01. 1967 г. от 266 567 пенсии за изслужено време и старост около 46 000 или 17% 
са на лица в трудоспособна възраст. 

4 Статистически годишници 1964-1981; Статистически справочник…, с. 156 и др. 
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на сто, а най-висок ръст бележи след 2 години – 79,0%. Макар че през 1995 г. спада с 1% и 
се установява на 77,9% на сто, той продължава да е висок. Натоварването на осигурените 
лица с пенсии и пенсионери остава голямо. 
Възможност за придобиване на по-обща представа за пенсионното осигуряване предоставя 

сравнението на номиналните стойности на средните пенсии със средните заплати (вж. та-
блица 16 в Приложение).1 Проличава изпреварващото в периода до 1989 г. увеличаване разме-
рите на пенсиите като цяло и на тези за изслужено време и старост. След 1991 г. започва приб-
лизително изравняване на темповете на увеличаване на заплатите и пенсиите. 

Причините за по-бързо нарастване на средните размери на пенсиите през по-голяма 
част от изследвания период са разнообразни. Основните причини за изпреварващия растеж 
на пенсиите, на първо място са увеличаване на относителния дял на личните пенсии изобщо 
и в т.ч. и на тези за изслужено време и старост спрямо наследствените. Ако през 1952 г. те 
са 2,5 пъти повече от наследствените, през 1970 г. са 8,3 пъти повече, през 1981 г. – 15,6 
пъти, а през 1995 г. – повече от 54 пъти. Личните пенсии за изследвания период се увелича-
ват с 1 626 797 броя, а наследствените бележат незначително нарастване от 100 798 броя 
през 1951 г. на 197 043 броя през 1981 г. и 137 234 броя през 1995 г. Поради по-високите 
размери ръстът на личните пенсии се превръща в един от основните фактори за ускорен 
растеж на всички пенсии и на пенсионното осигуряване като цяло. 

Промените в дела на земеделските пенсии спрямо останалите са причина за изпре-
варващото повишаване на номиналните пенсии спрямо работните заплати.2 През 1951 г. те 
са 74% от всички пенсии, през 1970г. – 62,4%, през 1985г. – 22%, а в 1995г. – 7,3%. 
След 1957 г. започва бавно да се стопява разликата между техните размери и тези, полу-

чавани от работниците и служителите. През 1952 г. пенсиите за старост на селските стопани 
кооператори са 6,6 пъти по-ниски от тези за изслужено време и старост по Кодекса на тру-
да, през 1956 г. – 14,7 пъти, през 1960г. – 5,4 пъти, през 1970 г. – 2,5 пъти, през 1981 г. – 2,3 
пъти, а през 1995 г. те са 82% от тези на работниците и служителите.3 
И тъй като индексът на средните работни заплати до 1989 г. расте изпреварващо спрямо 

индекса на цените, бихме могли да твърдим, че се увеличават и реалните стойности пенсии-
те за старост на селяните-кооператори, поборническите и тези за възраст на членовете на 
ТПК, макар и с по-бавни темпове – и на средните пенсии за изслужено време и старост и на 
пенсиите като цяло. 

Намаляват реалните стойности на инвалидните пенсии поради трудова злополука 
и общи заболявания, гражданско-инвалидните и народните. Една от причините е високи-
ят дял наследствени пенсии, които през изследвания период са около 50% за инвалидните и 
между 26 и 30% – за народните. Значение има и фактът, че пострадалите от трудова злопо-
лука са с по-кратък трудов стаж и с по-ниско трудово възнаграждение. 

Ощетени са частните занаятчии и търговци и частните земеделски стопани – до 
1981 г. за първите и до 1989 г. за вторите. Пенсиите на занаятчиите и търговците през 1970 г. са 
3,4 пъти по-ниски от тези за изслужено време и старост и 2 пъти по-малки през 1981 г. По-
пренебрежително е отношението към пенсионното осигуряване на частните земеделски 
собственици. Пенсиите им за старост през 1960 г. са 21,7 пъти по-ниски от тези на работни-

                                                 
1 Изследвания по история на социализма в България, 1944-1989, София, 2010; Константинов, Н. 

Държавно-бюджетна система на социалното осигуряване в България (1951-1995 г.) 
2 Вж: Ангелова, В., Устамитев, А., Янев, Я. Състояние, развитие и перспективи на пенсионното 

осигуряване в НРБ. С., 1971, ръкопис, 229 с. (ЦДА, ф. 827, оп. 3Н, а. е. 30.); Димова, Д., Ангелова, В. 
Социалното осигуряване на селяните кооператори. С., 1975, 48-51. 

3 За по-високия ръст на средния размер на пенсиите допринася и нарастващият дял на допълни-
телните плащания към номиналната работна заплата. 
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ците и служителите, през 1970 г. – 30,1 пъти, през 1975 г. – 36,7 пъти, а през 1985 г. – 2,2 
пъти.1 
За да завършим със съпоставянето на пенсиите с трудовите възнаграждения, ще отбеле-

жим, че въпреки изпреварващия ръст в техния размер, няма чувствително увеличаване на 
относителния дял. До 1965 г. нарастването на пенсиите по Кодекса на труда като цяло и за 
изслужено време и старост е ускорено, увеличавайки се с около 12,5%. В следващите 24-25 
години обаче той се променя вълнообразно с по-малко от 8% за първите години и с около 
3% за вторите години. 

Важно е, че относителният дял на нито един вид средна пенсия спрямо средната 
работна заплата не надминава дори и за 1 година 53,5%, връх, достигнат през 1957 г. 
от пенсиите за трудова злополука. 
Средната месечна пенсия по Кодекса на труда е 33,2% от трудовото възнаграждение 

през 1952 г., 45,6% през 1965 г., 42,9% през 1991 г. и 31,2% през 1995 г. Относителният дял 
на пенсиите за изслужено време и старост в периода до 1991 г.се движи между 39,0 и 53,1% 
от трудовото възнаграждение и достига до 32,9% от него през 1995 г. 
До 1975 г. висок е делът на средните пенсии за трудова злополука и професионални за-

болявания, след което намалява, достигайки до 13,8% през 1995 г. Още по-нисък е той за 
военно- и гражданско-инвалидните пенсии и пенсиите на частни земеделски стопани.2 
Средногодишната номинална работна заплата (РЗ), средногодишната пенсия и коефици-

ентът на заместване са дадени в таблица 17 в Приложение. Числовата стойност на кое-
фициента на заместване е много ниска, макар и с изразена тенденция на нарастване в 
края на периода. 

Пенсионната възраст в България е една от най-ниските в Европа. Наред с това, около 30 
на сто от работните места допускат пенсиониране при условия на първа и втора катего-
рия труд, където изискуемата възраст е с осем и с три години по-ниска. Използваната фор-
мула за определяне размера на пенсията дава малко тегло на осигурителния стаж и на прак-
тика унифицира пенсиите. Загубва се връзката между правените вноски и получаваната 
пенсия и заедно с преразпределенията във фонд обществено осигуряване, изчерпва мотива-
цията на работещите да се осигуряват във фонда и участието им става или на минимална 
база или се избягва, което води до намаляване приходите в системата. 

Сегашната пенсионна система осигурява ниско равнище на пенсиите. Основни при-
чини са ниските размери на осигурителния доход, върху който е изчислявана пенсията, и 
наличие на таван върху максималния размер на пенсиите. Този подход ражда противоречие 
"наличие на таван върху престации – липса на таван върху осигурителен доход", огранича-
ва нормалната доходна стратификация на пенсионерите, придава на пенсионното осигуря-
ване белези на социално подпомагане. Невъзможността на пенсионният фонд чрез събрани 
средства да изплаща обещани пенсии и обезщетения води до тяхното намаляване в абсо-
лютно и относително изражение или до дефицит във фонд "Обществено осигуряване". Ви-
соките вноски за социално осигуряване, плащани от работодателя, стават причина за изкри-
вявания на пазара на труда и за създаване на неформален пазар с цел избягване на високите 
разходи за един зает. От друга страна, създава се натиск към ранно пенсиониране (а при 
съществуващата ниска възраст за пенсиониране – върху цялата система за пенсиониране), 
за да се получи пенсия, като успоредно с това продължава трудовото участие на индивида. 

                                                 
1 Показателни са различията в размерите на пенсиите за старост на частните и кооперираните сел-

ски стопани. През 1960 г. пенсиите на първите са 4,02 пъти по-ниски от тия на вторите, през 1970 г. – 11,86 
пъти, през 1975 г. – 15,89 пъти и т.н. Едва към средата на 90-те години те почти се изравняват. 

2 Димова, Д., Ангелова, В. Цит. съч., с. 48. Относителният дял на пенсиите на селяните кооператори от 
трудовото възнаграждение в ТКЗС през първите две десетилетия се движи между 14,86% и 35,8%. 
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Пенсионираните участници на трудовия пазар са в по-благоприятна позиция, тъй като бъ-
дещият работодател има възможност да избегне плащане на вноски за пенсионно осигуря-
ване. Високите вноски и осигуряването върху целия доход от работна заплата не стимули-
рат участието в доброволни пенсионни схеми на капиталов принцип. 

Наред с пенсионното осигуряване важно място в осигурителната система заемат и обез-
щетенията при временно загубване на трудоспособността поради болест, трудова зло-
полука или професионални заболявания, бременност и майчинство, както и при безработи-
ца, карантина, гледане на болен и др. (вж. таблица 18 в Приложение). Средствата за тези 
обезщетения покриват значителна част от всички разходи по осигуряването. През 1952 г. те 
са 31,4%, през 1970 г. достигат 46,9%, след което намаляват – 44,7% през 1975 г., 30,6% 
през 1985 г., 29% през 1991 г., 18,6% през 1993 г. и 17,6% през 1995 г. 

Общият размер на изплатените помощи през 1975 г. достига 571.4 млн. лв., и спрямо 
1953 г. нараства 25 пъти. В структурата на помощите най-голям е делът на месечните до-
бавки за деца – 44.3%; паричните обезщетения за временна нетрудоспособност – 43.0%; 
поради болест и злополука – 24.1% и други. Над 50% от паричните обезщетения, с изклю-
чение на 1995 г., се изразходват за месечни добавки за деца. Между 17,1% и 36% са обезще-
тенията за болест, трудови и нетрудови злополуки, гледане на болен и карантина, от 4,5% 
до 9,9% – за бременност и раждане и т.н.1 

За социалната защита при временна нетрудоспособност може да съдим и от броя на ра-
ботните дни, за които се изплащат парични обезщетения. През първите 8 г. те нарастват 
близо 3 пъти главно поради увеличаване на осигурените лица към КТ и към Съвета за вза-
имно осигуряване на членовете на ТПК, и достигат през 1959 г. 15.6 млн. работни дни. През 
60-те и 70-те години парични обезщетения, без тези за бременност и раждане, се изплащат 
за 12 до 29 млн. работни дни. През следващите две десетилетия обезщетенията, вкл. и за 
бременност, раждане и отглеждане на малки деца, са в границата от 45 381 873 дни, отна-
сящи се за 1995 г., до 85 293 136 през 1989 г. А това означава стотици милиони разходи в под- 
крепа на нуждаещи се от тях и десетки милиони загубени за икономиката работни дни.2 

И ако към това прибавим и броя на случаите, за които се дават болнични листове и се 
изплащат парични обезщетения, ще стане ясно колко важна за обществото е системата за 
осигуряване при временна нетрудоспособност. През 1954 г. парични обезщетения се отпус-
кат за 661 534 случая, 6 години по-късно те се удвояват. През 1980 г. те са 2 844 368, а през 
1989 г. – 3 104 776.3 

Системата за задължително пенсионно осигуряване е изправена пред няколко сложни и 
трудно решими проблема. В това отношение богат и съдържателен е анализът на Димитър 
Нинов

4. Първо. Незадоволително и намаляващо равнище на пенсиите и пенсионната защи-
та. Второ. Финансова нестабилност и растящи трудности по балансиране бюджета на сис-
темата. Трето. Недостатъчна яснота за мястото и ролята на системата за социална защита на 
населението в България.  

Слабостите на системата за социално осигуряване са основна причина за появяване на 
редица проблеми. Стига се до хроничен финансов дефицит и ниска събираемост на осигу-

                                                 
1 Статистически справочник…, 137-138. Доплащането на разликата в трудовото възнаграждение 

на трудоспособни болни и бременни, помощите при смърт и снабдяването с ортопедични средства 
възлиза на около 2% от общите разходи, а след 1980 г. се премахва изцяло. 

2 Статистически справочник..., с. 137, 138, 145 и 146. Ако разделим така загубените дни на общия 
брой работни дни за 1 година, ще видим, че през 1981 г. например не са работили условно целого-
дишно 215 301 човека, през 1989 г. – 272 502, през 1995 г. – 144 990 и т.н. 

3 Най-много са случаите през 1985 г. – 3 347 057. 
4 Димитър Нинов. Социалната справедливост в пенсионното осигуряване, София, 1998, с. 186-281. 



284 

рителни вноски, както и до високо социално натоварване на работещото поколение и нару-
шена социална справедливост. Пенсионното осигуряване през 60-те години на XX в. е отчи-
тало излишъци, макар че осигурителната вноска е била 12,5 на сто. Сега положението е тра-
гично. Разликата между приходи и разходи за осигуровки е почти 800 млн. лв. 
Влияние оказва демографската криза, но основна причина за срива в държавното пенси-

онно осигуряване са грешния пенсионен модел и безотговорността на правителствата. През 
60-те години с парите за пенсии са се изпълнявали петилетни програми. При възникване на 
проблем в пенсионното осигуряване бюджетът е действал като кредитор. Но тогава едва ли 
е могло да се предвиди, че пенсионната система ще достигне до срив. Тази ситуация ерози-
ра доверието в осигурителната система и мотивацията да се правят вноски. 
Сегашната задължителна осигурителна система има два основни дефекта, които обри-

чат бъдещите пенсионери. Първо. Получаваната пенсия все още не зависи от вноските, кои-
то човек е правил през целия трудов стаж. Вярно е, че индивидуалния коефициент покрива 
по-дълъг период от осигурителния стаж, но облагодетелствани от тази промяна ще бъдат 
родените след 1960 г. Но се запазва таванът на пенсии, което демотивира хората с по-
високи доходи. Второ. Какво е състоянието на индивидуалната партида няма значение, за-
щото схемата не почива на принципа на спестяване. Затова НОИ формира доходност по 
индивидуалната партида на осигурените. Това обрича пенсионната система на дългогоди-
шен дефицит, освен ако не се случи икономическо чудо или сивата икономика не изчезне. 

В заключение проблемите с доходите от пенсии на населението са изключително сери-
озни. Почти 46% от пенсионерите са с крайно ниски пенсии, което предопределя тяхното 
мизерно съществуване. Тези факти предопределят приоритета на бъдещите действия в об-
ластта на пенсиите – обвързване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 
минималната работна заплата, след като тя се обвърже с официалната линия на бедност. На 
второ място би следвало да се повишават минималните пенсии през следващите 4-5 години 
с цел тяхното постепенно приближаване и изравняване с линията на бедност. 
По тези причини в много страни разходо-покривната пенсионна система се допълва от 

капитало-покривни системи (с индивидуални осигурителни сметки), нейното значение се 
ограничава, или най-малко тя не е единствена система. 

3.7. Доходи и разходи на домакинствата 

Началото на изучаването на бюджетите на домакинствата с прилагането на научни ме-
тоди за избор на домакинствата е поставено у нас през 1951 г., като редовни изследвания се 
провеждат от 1953 г. В зависимост от методите на избор на домакинства, изучаването на 
бюджетите на домакинствата през анализирания период може да се раздели на два етапа. 
Първият етап обхваща от 1953 г. до 1961 г., а вторият етап – от 1962 г. до 1975 г. През двата 
етапа е прилаган метода на случаен (стохастичен) избор на домакинства. Разликата е, че 
през първия етап изборът на домакинства е извършван на отраслов принцип и не е обхва-
щал всички категории домакинства, а пред втория етап – на териториален принцип, като в 
извадката са представени всички категории домакинства. Поради различията в избора и 
обхвата на домакинства данните от изучаване на бюджетите на домакинствата не са съпос-
тавими между двата етапа. 
Затова ние ще изследваме данните от първия етап, но ще съсредоточим основно внима-

ние към изследванията на домакински бюджети през втория етап. 
Доходът на наблюдаваните семейства на работниците – 1953-1958 г. е отразен в табли-

ца 19 в Приложение. Доходът на наблюдаваните семейства на служещите – 1953-1958 г. е 
отразен в таблица 20 в Приложение. Доходът на наблюдаваните семейства на членове на 
ТКЗС – 1953-1958 г. е отразен в таблица 21 в Приложение. 
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Паричните разходи на наблюдаваните семейства на работници – 1953-1958 г. са отразени в 
таблица 22 в Приложение. Паричните разходи на наблюдаваните семейства на служещи – 
1953-1958 г. са отразени в таблица 23 в Приложение. Паричните разходи на наблюдаваните 
семейства на членове на ТКЗС – 1953-1958 г. са отразени в таблица 24 в Приложение. 
Анализът на данните през първия етап позволява да се направят следните изводи. 
Първо. Извадките на наблюдаваните домакинства в три социални групи (работници, 

служещи и членове на ТКЗС) и през годините в първия етап се различават съществено. 
Второ. В структурата на доходите на трите социални групи се наблюдават следните тен-

денции: 
• В структурата на доходите на работниците доминира делът на работната заплата – от 

84.7% през 1953 г. до 82.5% през 1958 г. 
• В структурата на доходите на служителите също доминира делът на работната запла-

та – от 85.1% през 1953 г. до 83.9% през 1958 г. 
• В структурата на доходите на членовете на ТКЗС доминират два вида източници на 

доходи – от ТКЗС – от 46.8% през 1953 г. до 47.1% през 1958 г. и от помощно сто-
панство – от 21.8% през 1953 г. до 20.9% през 1958 г. 

Трето. В структурата на паричните разходи на домакинствата се наблюдават следните 
тенденции: 

• В структурата на паричните разходи на работниците доминира делът на разходите за 
храна – от 50.8% през 1953 г. до 43.6% през 1958 г., както и делът на разходите за об-
лекло и обувки – от 14.5% през 1953 г. до 15.6% през 1958 г. 

• В структурата на разходите на служителите също доминира делът на разходите за 
храна – от 49.1% през 1953 г. до 41.1% през 1958 г. и делът на разходите за облекло и 
обувки – от 14.8% през 1953 г. до 15.4% през 1958 г. 

• В структурата на разходите на членове на ТКЗС делът на паричните разходи за об-
лекло и обувки е от 25.6% през 1953 г. до 21.1% през 1958 г. и паричните разходи за 
храна е – от 23.9% през 1953 г. до 22.1% през 1958 г. 

Общият доход по източници в пари и натура средно на едно домакинство в лв. – 1962-
1975 г. е отразен в таблица 25 в Приложение. Структурата на общия доход по източници 
средно на едно домакинство – 1962-1975 г. е дадена в таблица 26 в Приложение. Общият 
доход по източници в пари и в натура средно на едно домакинство е отразен в таблицата. 
Освен работната заплата и пенсиите са налице и други източници на доходи. Доходът от 
трудово възнаграждение от ТКЗС бележи ръст до 1970 г., а след това бързо намалява и след 
1980 г. изчезва. 

Общият доход по източници е доход, който се получава през годината в резултат на из-
разходвания труд от пенсионния фонд и от обществените фондове за потребление. Изтегле-
ните суми от спестовна каса, получените заеми и суми от върнати заеми не са доход през 
годината. Те увеличават разполагаемия, а не постигнатия доход. 

Нарастването на общия доход и на дохода по отделни източници в абсолютни числа е 
отразено в таблицата. Най-високи са тези темпове в периода 1962-1970 г. След 1970 г. те 
намаляват и се стабилизират. Основните източници на доходи са: работната заплата, делът 
на която непрекъснато нараства и осигурява повече от половината от доходите на домакин-
ството. Пенсиите, които заемат второ място в доходите и делът им в общия размер на дохо-
дите продължава да нараства. Доходите от помощно стопанство, делът на които в общия 
размер на доходите намалява и отново нараства, в резултат на одържавяване на ТКЗС и отс-
лабване на интересите на бившите кооператори от развитие на аграрно-промишлените ком-
плекси. Други източници на доходи, делът на които в общия размер на доходите отново 
започва да нараства. 
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Делът на семейните добавки, помощите и стипендиите като източници на доходи средно 
на едно домакинство се запазва в общия размер на доходите в рамките на 4.1 – 5.6% през 
периода. Изтеглените суми от спестовна каса като източник на разполагаеми доходи увели-
чава своя дял в тези доходи, докато получените заеми и сумата от върнати заеми чувстви-
телно намалява своя дял в разполагаемите доходи. Разполагаемият доход средно от едно 
семейство определящо зависи от общия доход по източници. Тенденциите в структурата на 
доходите по източници отразява процесите в развитие на икономиката пред този период. 

Общият доход на домакинствата – 1962-1975 г. е представен в таблица 27 в Приложе-
ние. Структурата на общия доход на домакинствата -1962-1975 г. е представена в таблица 
28 в Приложение. Паричният доход на домакинствата-1962-1975 г. е представен в таблица 
29 в Приложение. Структурата на паричния доход на домакинствата – 1962-1975 г. е пред-
ставена в таблица 30 в Приложение. 

Данните за домакинските бюджети свидетелстват за модел на потребление, който ха-
рактеризира потреблението на бедните народи. Неговите основни черти са следните: 

• разходите за храна1 макар и да намаляват – от 45.8% от общия разход на домакинст-
вата през 1962 г. на 38.8% през 1975 г., но делът им е два-три пъти по-висок от този в 
редица европейски страни; 

• висок е делът на разходите за облекло и обувки, който през 1962 г. е 13.8% и намаля-
ва незначително в края на периода на 11.2% през 1975 г; 

• голям е делът на разходите за жилище, който от 9.3% през 1962 г. намалява незначи-
телно до 7.5% през 1975 г.; 

• делът на разходите за домашно обзавеждане се увеличава от 3.8% през 1962 г. на 
5.3% през 1975 г., 

• макар че делът на разходите за данъци и такси през 1962 г. е малък – 4.1%, той нарас-
тва значително до края на периода на 6.7% през 1975 г.; 

• положителна е тенденцията на нарастване делът на разходите за културен и общест-
вен живот – от 4.1% през 1962 г. на 7.9% през 1975 г.; 

• положителна е тенденцията на нарастване делът на влоговете в спестовна каса – от 
8.0% през 1962 г. на 16.5% през 1975 г.; 

• делът на изплатените заеми и сумите, дадени в заем, също нараства от 4.5% през 1962 г. 
на 7.4% през 1975 г. и други. 

В равнището и структурата на потребление настъпиха драстични изменения. В източ-
ниците на доходи доминира делът на работната заплата. Значителен е делът на натуралното 
потребление на населението. В разходите на българските домакинства е голям делът на раз-

                                                 
1 Метод на Енгел. Методът, като част от абсолютния подход за фиксиране на линия на бедност, 

също изисква определяне на основни жизнени потребности. Отново се използва отношение, но този 
път между разходите за храна и общия доход на отделното домакинство. Допуска се, че по-бедните 
домакинства ще изразходват по-голямата част от дохода си за храна, т.е. делът на хранителната ком-
понента ще е по-висок за този с по-ниски доходи. В това се състои известния закон на Енгел, който 
гласи, че процентът за разходите за храна спрямо общия доход на домакинството намалява с увелича-
ване на дохода. Прагът на бедност, който се изчислява чрез метода на Енгел на практика се тълкува 
като определено съотношение между хранителната компонента и общия доход. Самото съотношение 
може да се изчисли по два начина: чрез геометрично осредняване на отношението на разходите за 
храна и общия доход на всяко отделно домакинство; чрез предварително фиксиране на някакво отно-
шение, което е характерно за най-ниско поставените подоходни групи от населението (напр. I, II или 
III децил). С този метод може да се оцени само относителният дял на бедните домакинства, но не и 
конкретната стойност на линията на бедност. 
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ходите за храна. Значителна част от домакинствата попаднат под и около границата на бед-
ност. Налице е тенденция към нарастваща диференциация на населението по доходи.  

Особено внимание заслужават тенденциите в изменение на структурата на домакинства-
та според размера на дохода средно на едно лице от домакинство (вж. таблица 35 и таб-
лица 36 в Приложение). 

С нарастване на доходите през всеки следващ петгодишен период домакинствата с и под 
най-ниския доход на едно лице или изчезват поради нарастване на доходите или техният 
дял в общия брой на домакинствата рязко намалява. Изчезването е характерно за периода 
1963-1975 г. 

През всеки следващ петгодишен период делът на домакинствата с и под средния доход 
на лице чувствително намалява, а делът на домакинствата над средногодишния доход на 
лице от домакинствата чувствително нараства. Това отразява не увеличение на разликата 
между домакинствата според средногодишния доход на едно лице, а запазване на тази раз-
лика, но на все по-високо равнище на доходите. 

Двете тенденции протичат както общо за домакинствата, така и поотделно за домакинс-
твата на работниците, служещите и кооперираните селяни.  

Запазва се тенденцията за най-нисък дял на домакинствата с и под минималния доход на 
едно лице при интелигенцията и служещите. При кооперираните селяни положението е об-
ратно, след като ТКЗС като самостоятелна производствена единица изчезва. Делът на дома-
кинствата с и под най-ниския доход на едно лице и съответно дела на домакинствата с и над 
високия доход на едно лице и съответно дела на домакинствата с и над високия доход на 
едно лице при работниците са между дяловете на служещите и кооперираните селяни. 

В скалата на доходите според дохода на едно лице от домакинството в разпределението 
на домакинствата в тази скала през периода 1963-1975 г. протича при едно и също съотно-
шение между минималния и максималния доход – 1:3.57. За 1963 г. това съотношение е 
приемливо, но през следващите 1970 г. и 1975 г. то не показва делът с най-високите доходи, 
тъй като около 50% от домакинствата влизат в тази група. Но това е едната страна на проб-
лема. Другата страна е проблемът за съотношение най-ниски (минимални) доходи и най-
високи доходи. Посочените съотношения са приемливи от социална, но не и от икономи-
ческа гледна точка. 

Минималният доход на едно лице от домакинствата трябва да гарантира нормални необ-
ходими условия за живот. Но той не може и не трябва да е мярка за максималния доход и на 
тази основа да се определя съотношението минимален-максимален доход. Доходът от труд 
е резултат на труда. Той синтезира интереси и действия. Ограничава ли се доходът, намаля-
ва интереса и активността в действията на заетите лица с всички последици. 

Потреблението на хранителни и нехранителни продукти на човек от населението-1960-
1975г. е дадено в таблица 37 в Приложение. Стойностният размер на потреблението по 
групи стоки и услуги, неговото нарастване и изменението на структурата дават обобщена харак-
теристика на потреблението, за равнището на живот и за неговото качество. Но те не показват 
конкретното потребление на отделни стоки и услуги, които дават по-широка характеристика на 
количественото потребление и на неговото качество. Потреблението на отделни видове храни-
телни и нехранителни стоки и неговата динамика са отразени в таблицата. 

За групата хранителни стоки се очертават следните тенденции: непрекъснато намалява 
потреблението средно на човек от населението на хляб и хлебни изделия и на фасул и незна-
чително нараства потреблението на ориз. Непрекъснато и чувствително нараства потреблени-
ето на месо, мляко и яйца. Нараства потреблението на растителни и животински мазнини, но 
делът на растителните е много висок. Нараства потреблението на зеленчуци. Потреблението 
на плодове нараства до 1970 г., след което започва да намалява. Тези тенденции в динамиката 



288 

на потребление на отделни видове хранителни стоки показват не само нарастване на количес-
твото на потребяваните стоки, но и рязко повишаване на качеството на храненето. 

В групата на нехранителните стоки се очертават следните тенденции: непрекъснато на-
растване на потреблението от различни видове платове и трикотажни изделия. Това отразя-
ва, от една страна, задоволяването на потребностите от облекло, а, от друга страна, все по-
добрите условия на живот в домашни условия. 

От нехранителните продукти внимание заслужава снабдеността на домакинствата с ра-
диоприемници, телевизори, електрически перални и хладилници за домашни условия. Чис-
лата показват средна степен на снабденост в края на периода в резултат на бързо нарастване 
на тяхната продажба и покупка. 

Синтетичен показател за бързо нарастване на продажбите и покупките на електроуреди от 
най-различен характер и постигане на средна степен на задоволеност на домакинствата е на-
растване на потреблението на електроенергия. Ако през 1960 г. това потребление е било 67.4 
кВт.ч, през 1975 г. то достига 1132.8 кВт.ч. Тук трябва да се имат предвид не само количест-
веното задоволяване на потребностите от електроуреди, но и тяхното качество. Колкото качест-
вото е по-високо, толкова потреблението на електроенергия при тяхното ползване е по-малко. 
Това е главния проблем на развитие на съответните отрасли на промишлеността и на вноса. 

По специално внимание заслужава осигуреността на домакинствата с леки коли и теле-
фонни постове. Въпреки нарастналата осигуреност, тя не отговаря на това, което домакинс-
твата искаха и бяха готови да платят. В спестовна каса имаше организиран спестовен влог за 
покупка на леки коли. Този влог непрекъснато нарастваше. Подценяваше се проблема за вноса и 
производството на леки коли и на развитие на съобщенията като инфраструктурен отрасъл. 

3.8. Жизнен и социален минимум 

Съществуването на бедни слоеве от населението е остър социално-политически проблем 
на всяка държава, дори и на най-богатата. Той изисква постоянно внимание и неотложни 
мерки от обществото. Една от функциите на всяка държава е социалната защита на тези 
групи от населението, които имат ниски доходи и се намират в периферията на обществото. 
Проблемите на жизнения минимум станаха актуални за нашата страна. Това се дължи на 

факта, че нараства броят на заетите лица и на лицата в трудоспособна възраст, получаващи 
доходи, които не съответстват на потребността от нормално възпроизводство. Това създаде 
социално напрежение в обществото, особено при живеещите с ниски доходи. Тревожни са 
фактите, че ефективността на националната икономика през втората половина на 70-те и 
през 80-те има тенденция към намаляване, че е налице спад в номиналните и реалните до-
ходи на населението и особено на работната заплата, че потребителските цени регистрират 
високи индекси, че покупателната сила на лева, надницата, месечната заплата, пенсията и 
другите видове доходи осезателно намалява. При тези условия в най-тежко положение из-
падат слоевете население с ниски доходи. При тях еластичността на потреблението е най-
слаба или въобще не се проявява. Те не могат да реагират на промените в условията на тру-
дова заетост и на пазара (цени, асортимент и пр.), както останалите слоеве, така че да пови-
шават своите доходи. 
Изпадането на домакинствата и отделните лица под границата на т. нар. социален мини-

мум (жизнен или екзистенц-минимум) влече тежки последици не само за съответните слое-
ве, но и за обществото: трудно се задоволяват жизнените потребности, спада трудовата ак-
тивност, нараства текучеството на работната сила и пр. 
Динамиката на бедността се определя от разнообразни фактори, като: 
• безработица – тя означава рязко намаляване на жизненото равнище, съкращаване на 
разходите за насъщни нужди, което е пряк път към бедността; 
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• дистанциране на държавата от социалната сфера – съкращаване на социалните прог-
рами, свиване на социалните разходи влияе преди всичко върху възрастните хора, 
многодетните семейства и инвалидите; 

• нараства делът на "работещите бедни" – които получават работна заплата, по-ниска 
от неофициално установения праг на бедност. Това са преди всичко тези, които по-
лучават минимална работна заплата; 

• развитие на негативни демографски процеси като увеличаване на многодетни се-
мейства, нарастване делът на самотните майки, разводите и други; 

• инфлационни процеси – в резултат доходите загубиха значителна част от своята по-
купателна способност; 

• развитие на "сенчест" (неформален) сектор на икономиката, което намира проявле-
ние в две посоки: по линия на доходите и по линия на потреблението. 

Тази проблематика като част от жизненото равнище и социалната политика досега не е 
разработена в теоретично и приложно отношение. Изследванията са частични и несистемни. 
Те са провеждани главно във връзка с научните интереси на отделни автори1, и рядко по повод 
на подготовка и вземане на управленски решения. С някои изключения изследванията не съ-
държат убедителни и аргументирани постановки. Те не използват опита и постиженията на раз-
вити в икономическо и социално отношение страни в областта на доходите, издръжката на жи-
вота, маргиналните слоеве от населението и управленските механизми и решения. 
Изследвания от подобен род се нуждаят от информационна база, която да е актуална, 

достоверна и редовна. Тук става въпрос за величината и промените в издръжката на живота 
както средно за страната, така и по райони и типове селища, по социални групи и домакинс-
тва. Наличната информация обаче страда от недостатъци. В някои отношения тя не е изг-
радена, например по показателите издръжка на живот, покупателна способност на лева, ко-
ито са от първостепенна значимост при изследване проблемите на ниските доходи, подо-
ходната стратификация на населението и бедността. 
Изчисляваният индекс на издръжка на живота при определена структура на разходите, 

според домакинските бюджети, продължава до началото на 1948 г., а нови публикации на 
Централния статистически институт се появяват през втората половина на 60-те години, при 
това без ясен обхват на изследваните стоки и услуги. 
Наистина индекси на цените на дребно за редица години от изследвания период не липс-

ват. Съществуват обаче празноти и неясноти в обхвата на стоките и услугите, а поради въз-
приетото за дълъг период от време верижно индексиране, съпоставено само с предшества-
щата година, трудно биха могли да се изчислят с точност промените в издръжката на живо-
та. При това държавните цени на дребно от 1977 г. до 1990 г., не намират място нито в ста-
тистически годишници, нито в списания. Липсват достатъчно данни и в архивите. 
За дълъг период от време изчисляването на жизнения минимум (екзистенц-минимум) 

остава извън полезрението на Централния статистически институт.  
Български изследователи предлагат минималната работна заплата да се определя въз ос-

нова на жизнен минимум.2 Връзката на минималната работна заплата и жизнения минимум 

                                                 
1 Стойков, Ц. Жизнен минимум: теоретико-методологически проблеми. Икономическа мисъл, 

1987, № 7, с. 25-35.; Стойков, Цанко. Социалният минимум. Ново време, 1990, № 5, с. 56-63.; Миро-
нов, Ив. Жизненият минимум и проблемите на неговото определяне и използване в социалното управ-
ление. Социологически проблеми, 1989, № 1, с. 43-56.; Населението с ниски доходи – състояние, 
проблеми и насоки за решаването им – научен ръководител Иван Миронов. София, 1987. 

2 Вж. Беров, Л., Ц. Стойков. Жизнен минимум и минимална работна заплата, София, 1986. В раз-
работката е направен обширен преглед на литературата в областта на минималната работна заплата у 
нас и в много други страни. 
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се подчертава и в разработки на различни колективи от научни работници през 1970, 1976, 
1980 и 1986 г. За съжаление в тях не е постигнато единство по въпроса колко жизнени ми-
нимума трябва да се използват в социалната практика, в каква степен да се обхващат пот-
ребностите на подрастващото поколение, в какви пропорции да се развиват величините на 
жизнения минимум и минималната работна заплата, на жизнения минимум и минималната 
пенсия. 
Социално-икономическото въздействие на обществото в областта на минималните пот-

ребности сега се осъществява главно чрез периодично повишаване на минималната работна 
заплата и минималната пенсия. В Кодекса на труда (1986 г.) се посочва, че "размерът на 
минималната работна заплата в страната се определя за най-нискоквалифицирания, най-
лекия и полаган при нормални условия труд".1 От тук е необходимо да се разработят коли-
чествени и качествени признаци за категоризиране на най-нискоквалифицирания, най-лекия 
и полаган при нормални условия труд. Върху тази основа да се направи набор от професии, 
специалности, длъжности и отрасли, които съдържат тези признаци. За целта са нужни спе-
циализирани, комплексни, координирани и задълбочени изследвания в областта на физио-
логията, психологията, организацията и системите на стимулиране на труда. Разработването 
на инструментариум в резултат на подобни междудисциплинарни изследвания е трудно 
осъществимо, като се вземат под внимание голямата динамичност и разнопосочност в раз-
витието на трудовия процес. 
Липсата на инструментариум означава, че категоризирането на определен вид труд като 

най-нискоквалифициран, най-лек и полаган при нормални условия и съизмерване на оста-
налите видове труд с оглед разработване на основните тарифни и щатни заплати, не са пос-
тавени на научна основа. С това може да се обясни използването на други критерии, усло-
вия и предпоставки за изменение на минималната работна заплата след приемане на Декем-
врийската (1972 г.) програма на БКП. 
Минималната месечна работна заплата от 60 лв. през 1972 г. през нараства на 120 лв. 

през 1985 г. или 2 пъти. Анализът на признаците на най-нискоквалифицирания, най-лекия и 
полаган при нормални условия труд през периода 1972-1985 г. показва, че нито един от тях 
не се е изменил в отрицателна или положителна посока 2 пъти. Следователно растежът на 
минималната работна заплата през този период се обуславя от изменение на други фактори: 
общо количествено нарастване и структурно усъвършенстване на условията и жизнените 
средства за задоволяване потребностите на населението; изменение на цените на стоките и 
услугите; повишаване на средно месечната работна заплата за страната, която от 125 лв. 
през 1972 г. нараства на 214 лв. през 1985 г., или 1.7 пъти. Във връзка с това са съблюдавани 
съотношенията между равнищата на средната и минималната работна заплата. През 1972 г. 
това съотношение е 2.08:1.00, през 1980 г. – 1.82:1.00, през 1985 г. – 1.78:1.00. 
От 1984 г. в страната се ползват не една, а 4 категории и съответно 4 равнища на мини-

мална работна заплата: 135 лв. за специалисти със средно образование, 145 лв. – със средно 
специално и полувисше образование, 170 лв. – с висше образование и 120 лв. – за всички 
останали трудещи се. Като критерий за диференциация на минималните заплати се прилага 
не най-нискоквалифицирания труд, в съчетание с останалите две изисквания, а различни 
образователни равнища. Това означава, че най-нискоквалифицираният труд не се измерва с 
един качествен признак – например труда на млади работници с по-ниско от средно образо-
вание (основно, начално или без начално образование). Използването на този подход в социал-
ната практика показва, че проблемите, свързани с централизираното определяне на една или 
няколко величини на минималната работна заплата, изискват по-нататъшно решаване. 

                                                 
1 Кодекс на труда, София, 1986, с. 110. 
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Въз основа на научно обоснованите величини на жизнения минимум, съответстващи на 
повишаващите се образователни и професионални изисквания на трудовия процес, е целе-
съобразно да се разработят различни равнища на минималната работна заплата, която заед-
но с равното право на труд ще осигури и равен социален статут при задоволяване на основ-
ните групи потребности. 
Жизненият минимум ще превишава минималната работна заплата с величината на раз-

ходите за: доплащания за вложен труд към минималната тарифна и щатна заплата, вкл. и от 
типа на работната заплата; парични и натурални доходи от помощни стопанства на населе-
нието; други парични доходи; продажба на продукти и оказване на услуги между населени-
ето и парични доходи от обществените фондове за потребление. 
С цел да се засилят регулиращите функции на жизнения минимум през 1986 г. е разра-

ботена нова методика, с помощта на която се постига: обогатяване на необходимия набор 
от средства и условия за живот на личността и семейството; разширяване на предпоставките 
за вземане на многовариантни решения; поемане на трудоемките изчислителни процедури 
от електронно-изчислителна техника и други.1 
Величините на жизнения минимум у нас се определят главно чрез използване на бю-

джетния подход. Той се характеризира с формиране на набори от стоки и услуги, които 
съответстват на обективните и обществено приемливи потребности на човека като индивид 
или член на семейството. Наборите се осъществяват по метода на т.нар. "потребителска 
кошница", като за оценка на надеждност на резултатите се използват статистически, срав-
нителни и балансови методи. 
Според изчисления на Ц. Стойков през 1989 г. социалният минимум на трудещите се е 

205.15 лв. месечно; социалният минимум на подрастващите е 113.50 лв. месечно; социални-
ят минимум на пенсионерите е 104.38 лв. месечно. Средният социален минимум на човек 
през 1989 г. достига 159.94 лв. месечно. 
През 1984 г. публично е призната "публична тайна", че такъв проблем съществува за се-

мейства, които имат повече деца, и за някои категории пенсионери. Т. Живков отбелязва, че 
"В условията на новия икономически механизъм е необходимо да отделяме още по-голямо 
внимание на проблема за минималните доходи, за размера на жизнения минимум."2 
Националната партийна конференция (1988 г.) взема решение "за гарантиране на соци-

алната сигурност на всички членове на социалистическото общество, като се осигури соци-
алният минимум от средства на живот на онези категории от населението, които имат нис-
ки доходи."3 
Централно понятие по разглежданата тема е жизнения минимум. В текуща и масова 

употреба са едновременно три понятия: екзистенц-минимум, социален минимум, жизнен 
минимум. Нерядко те се употребяват като синоними, което е характерно за масовото им 
използване. Оттук произтичат неясноти при тяхната употреба и потребност от внасяне на 
по-голяма определеност на тяхното съдържание както в ежедневната употреба, така и в 
специализирани изследвания. Когато проблемите на минимума се третират от специалисти, 
се прави разграничение между тяхното съдържание, като екзистенц-минимума и социалния 
минимум се възприемат за степени на жизнения минимум. 

                                                 
1 Методиката е разработена в изпълнение на научно-практическа задача от колектив в състав:  

Ц. Стойков, Л. Беров, Ст. Ламбринова и В. Добичин. При проучване на пазара и при определяне на 
нормативния набор от стоки, услуги и техните цени участват: Й. Давидков, Е. Масларова, Е. Кръстева, 
Р. Узунова и други. Резултатите са представени за ползване от съответните държавни органи. 

2 Живков, Т. Проблеми и подходи на изграждането на зрелия социализъм в НР България, София, 
Партиздат, 1984. 

3 Решения на Националната партийна конференция, София, Партиздат, 1988, с. 16. 
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Понятието екзистенц-минимум се употребява в двояк смисъл. Като минимум необхо-
дими средства за физическо поддържане на живота и възпроизводство на семейства на ра-
ботещи, прилагащи най-лек или най-прост труд. Като минимум необходими средства за 
задоволяване не само на потребности за физическо поддържане на живота на тази категория 
население, но и за задоволяване на потребности, които имат социално-исторически харак-
тер, т.е. чието задоволяване им позволява да живеят в съвременното общество. Всъщност това 
са две равнища на бедност. Долната ѝ граница обхваща средствата за физическо поддържане 
на живота. Горната граница включва и средства, необходими за минимално задоволяване на 
исторически обусловени социални потребности и осигуряване на жизнени удобства. 
Горната граница на бедността е социалния минимум. Той като исторически определена 

величина във всеки момент от развитието на обществото е критерий дали дадени доходи са 
ниски или високи, дали дадени слоеве, домакинства и лица живеят на, над или под равни-
щето на социалния минимум. Но социалният минимум не съществува вън и независимо от 
общите условия на живот на дадено общество и затова не може да се разглежда сам за себе 
си и извън тези условия, респективно и от тяхната диференциация. 
Една от първите разработки по жизнен минимум е осъществена от Хр. Кринчев и  

П. Пенчев през 1967 г.1 Изследвания по жизнения минимум са извършени и от други авто-
ри: М. Цанов, Л. Беров, Ц. Стойков и др. По-късно тази разработка е продължена, като в 
минималния бюджет присъстват и разходи за издръжка по линия на обществените фондове 
за потребление. А през втората половина на 80-те години в научен оборот се включва и 
терминът социален минимум, който обхваща по-широк кръг стоки и услуги, в сравнение с 
набора, който се използва в предшестващи години. 
Под социален минимум се разбира такова равнище на живот, при което, макар и лише-

ни от редица неща, лицата придобиват и използват стоки от първа необходимост като жи-
лище, отопление, осветление, храна, облекло, обувки и услуги, като здравеопазване, обра-
зование, право на отдих и културни изяви, макар и в по-малки количества и с по-ниско ка-
чество от средното за състоятелните индивиди. 
При жизнения минимум лицата потребяват доходи, които осигуряват физическото им 

оцеляване. На тях не са достъпни редица основни стоки и услуги, които характеризират 
средното равнище и структура на потребление. Ограничени са обхватът на употребяваните 
стоки, тяхното количество и качество. Лицата от тази категория се отличават от живеещите 
в рамките на социалния минимум по недостъпност до определени стоки и услуги, потребя-
вани от тях. 
Сега физическият екзистенц-минимум все повече се свързва със социокултурен, респ. 

конвенционален екзистенц-минимум. Това произтича от модерните схващания за бед-
ността като социален феномен с множество измерения, както и с концепцията за фундамен-
тално право на достойно съществуване и да се ползваш от просперитета в обществото, в 
което живееш. Конвенционалният екзистенц-минимум е променлива величина, както е 
променливо схващането за достойно съществуване. 

Основните функции на жизнения минимум са две: икономическа и социална. Иконо-
мическата функция на социалния минимум се проявява при: обосноваване на минималната 
работна заплата; създаване на условия за полагане на допълнителен труд; стимулиране про-
изводството на стоки и оказване на услуги в съответствие с потребностите на населението с 
ниски доходи; осигуряване на съответствие между предлагането на стоки и услуги и плате-
жоспособното търсене на населението; диференциране цените на стоките и услугите и дру-
ги. Социалната функция на жизнения минимум се проявява в: определяне величината на 

                                                 
1 Кринчев, Хр. П. Пенчев. Елементарни и оптимални потребности от средства за хранителни про-

дукти. ДИ – Варна, 1968. 
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минималната пенсия; определяне размера на различните видове социални помощи; стиму-
лиране развитието и укрепването на семейството; създаване на благоприятни условия за 
труд по месторабота и други. 
Фиксирането на абсолютна линия на бедност е операция с политическа окраска и е пре-

рогатив на този, който има власт да дефинира риска от бедност и да тълкува понятието ос-
новни жизнени потребности. Съществува консенсус за същността на абсолютната бедност и 
абсолютната линия на бедност – абсолютната бедност съществува, когато доходът на даде-
на единица от определена съвкупност не достига за поддържане на социокултурния мини-
мум, а абсолютната линия на бедност означава "да имаш по-малко, от обективно дефиниран 
абсолютен минимум".1 

Как се определи равнището на жизнения минимум? 
Първо. Чрез утрояване стойността на минимума продукти за хранене на средно дома-

кинство (за малките семейства този коефициент е по-висок, тъй като големите семейства 
икономисват от разходите за хранене). В САЩ през 60-те години на ХХ в. в Уйсконтския 
университет е създаден институт за изследване на бедността. Официалната граница на бед-
ност се изчислява по методиката на Моли Оршанска, предложена на Управлението за соци-
ално осигуряване през 1965 г. Множителят три е бил получен в резултат на изследване на 
семейните бюджети през 1955 г. То показало, че семейства от три и повече човека израз-
ходват около 35% от своите чисти доходи за хранене. Коефициентът за границата на бед-
ност се коригира с помощта на индекса на потребителските цени. 
Второ. Относителен дял на разходите за храна на домакинствата в общите разходи: до 

20% – висок жизнен стандарт; до 25% – среден жизнен стандарт; до 30% – повече или по-
малко стабилно съществуване; до 35% – съществуване, съдържащо основание за удовлетво-
рение; до 40% – малко утешително съществуване; до 45% – съществуване, позволяващо все 
пак да се съхрани физическото здраве; до 50% – съществуване, което едва позволява да се 
поддържа душата в тялото. Този метод за определяне на жизнения минимум, за диференци-
ация на жизнените условия и за разпределение на населението и на домакинствата по сте-
пен на осигуреност се прилага в Япония. Като се имат предвид характеристиките на дома-
кинските бюджети, може да се смята, че в условия на крайна бедност живеят всички, в чий-
то домакинства разходите за храна възлизат над 45% от общите разходи, а в условия на 
умерена бедност – тези, при които този разход е от 35 до 45%. Този метод е подходящ, тъй 
като разходите за храна са най-неотложните, при което в относително изражение те са най-
високи при ниско доходните домакинства. 
Трето. В страните от Общия пазар за стандартна граница на бедност е възприет коефи-

циент 0.67, т.е. всички домакинства, при които припадащият се доход на една потребителс-
ка единица възлиза до 67% от средно приспадащия се за страната доход, също на потреби-
телска единица, се смятат за ниско осигурени, живеещи в условия на бедност. Броят на пот-
ребителските единици в домакинството се определя в зависимост от това, дали неговите 
членове са или не са трудово активни, от ролята им в домакинството и от възрастта им. Напри-
мер във Франция главата на домакинството се приема за 1, останалите възрастни членове – по 
0.7 за всеки от тях и за децата до 15 години – по 0.5. Подобен подход е прилаган и у нас. 
Четвърто. Своеобразен подход към проблемите на бедността дефинира Световна банка. 

В доклад на Световната банка, визиращ стратегиите, които следва да се изработят за над-
мощие над мащабната бедност на планетата, която заплашва със взрив, се дефинира долната 
граница на бедност – 1 щатски долар на ден. Според анализ на Световната банка около 1.2 
млрд. жители на планетата, т.е. всеки пети от тях не печели дори 1 щатски долар на ден за 
оцеляване. Три четвърти от тях са селяни, лишени от достъп до прогреса: здравеопазване, 

                                                 
1 МОТ, 1998. 
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образование, хигиена, питейна вода, храна, кредити и други. Световната банка поставя ак-
цент върху три фронта. Позволяване на бедните да се възползват от специфичните възмож-
ности, даващи им достъп до икономически прираст, работни места, електричество, пазари. 
Въвеждането им в процеси на развитие чрез политика, която налага най-тясно сътрудничес-
тво с властите и преодоляване на социалните и етнически бариери. Енергично действие от 
държавите за осигуряване за най-бедните класи на материална сигурност, намалява тяхната 
уязвимост от икономически трусове и природни бедствия. 

Определяне на жизнения минимум. Величината на жизнения минимум може да се оп-
редели, като се използват два подхода: бюджетен и относителен. Бюджетният подход се 
характеризира с набор ("кошница") от материални блага, услуги и условия, необходими за 
задоволяване на физиологически, духовни и социални потребности, осигуряващи минимал-
но благоденствие на личността, самостоятелно или като член на семейството, т.е. в система-
та на самостоятелен или общ семеен бюджет. Относителният подход се характеризира с 
определяне на жизнения минимум съобразно темповете на повишаване средните за страната 
доходи, жизнено равнище и покупателна способност на населението. 

Динамика на бедността. Нарастването на армията от бедни се съпровожда с промени в 
състава и структурата на ниско доходните слоеве от населението. То намира проявление в: 
разширяване на социалните граници на бедността, въвличане в нейната орбита на нови гру-
пи и слоеве от населението; нетрадиционни категории бедни получиха названието "нови 
бедни" – загуба на работа, а след това и прекратяване на получаване на помощи за безрабо-
тица ги лишава от средства за съществуване ги поставя в пълна зависимост от системата за 
социални помощи; доминираща става относителната бедност (намираща израз чрез англий-
ския термин "депривация" – лишаване от нещо), предполагаща не невъзможност да удов-
летворяват елементарните потребности, а лишаване от материални блага "над първа необ-
ходимост" – за този контингент лица са характерни рязко обособяване, ниска социална мо-
билност, неизменност на тяхното положение в обществото. 
Борбата с бедността трябва да се превърне в един от важните приоритети на политиката 

на доходите. Значителното увеличаване на бедността през последното десетилетие на пери-
ода налага разработване и приемане на Национална програма за борба срещу бедността. Насо-
ките на активна политика за борба с бедността се изразяват в дефиниране и определяне на офи-
циална граница на бедност и разработване на стратегия и програми за нейното редуциране. 
Подробното разглеждане на въпросите, свързани с методите за оценка на бедността, 

нейното разпространение, механизмите за социално подпомагане и препоръките за адми-
нистративно и финансово управление на системата са разработени под егидата на МОТ и 
Програмата на ООН за развитие: "Република България: Бедността в условия на преход. 
Подпомагане формулирането и прилагането на политики и стратегии "антибедност", МОТ, 
1998. Подобно на редица държави, бедността у нас се възприема като многоаспектно явле-
ние, което включва както абсолютна подоходна бедност (липса на средства за покриване на 
основни жизнени потребности), така и човешка бедност (липса на основни човешки въз-
можности за водене на достоен живот). 
Насоките за борба с бедността не се изчерпват само с политика на доходите. Те изискват 

целенасочени действия и политики в редица области на обществения живот (икономически 
растеж, заетост, образование, социална защита и други). 
Стратегическа насока в борбата с бедността е икономическият растеж, насочен към бед-

ните, т. е. такъв растеж, който да осигурява по-висока заетост и доходи на всички категории 
от населението. Усилията трябва да се базират върху взаимна обвързаност на икономичес-
ката и социалната политика. 
Политиката на доходите е следствие от икономическата политика, която е основен инст-

румент за генериране на доходи и заетост. По-конкретните насоки и мерки за генериране на 
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заетост и доходи могат да се обобщят: наблягане на политики, които водят до растеж на 
трудовите доходи; насърчаване на по-бързо нарастване на минималните доходи; използване 
на официалната граница на бедност като основа на политиката на социални плащания. На 
тази основа трябва да се развиват програмите за борба с бедността и социалната защита. 
Формулирането на достоверна оценка на бедността в България е важна задача. Първите 

изследвания на бедността у нас започват през 1995 г., когато с финансова подкрепа на Све-
товна банка е проведено т.нар. "интегрирано проучване на домакинствата в България" – 
ИПДБ. Методиката включва анализ на потреблението на български домакинства, парични 
потоци, помощи в натура, заетост, достъп до образование и здравеопазване, получаване на 
различни видове социална помощ1 (Световна банка, 2002: IX). Методиката за ИПДБ е реа-
лизирана и през 1997 г. и 2001 г. 
Две години по-късно с помощта на Световна банка, като част от проекта "Проследяване, 

оценка и разработване на политика по въпроси на бедността", е осъществено т.нар. "много-
целево наблюдение на домакинствата" – МНД, което проучва 10 аспекта от жизнения стан-
дарт. То е проведено от териториалните екипи на Националния статистически институт и 
обхваща 3023 домакинства. 
Всяка година НСИ провежда изследване на домакинските бюджети. То е най-достоверен 

източник на данни от гледна точка на сравнимост на информацията за доходи, потребление 
и жизнено равнище в България. 
През 1997 г., към него е включено специално проучване, част от проект "Подпомагане 

формулирането и прилагането на политики и стратегии за намаляване на бедността в Бълга-
рия". Проектът е финансиран от Програмата на ООН за развитие – ПРООН и има за цел да 
измери и параметризира риска от бедност у нас, да идентифицира най-застрашените групи, 
да създаде информационна основа за формулиране на политики за намаляване на бедността. 
Внимание заслужават и други изследвания, например проведеното през 1999-2000 г. от 

международен екип от учени с ръководител Иван Селени2, което се опитва да анализира 
динамиката в разпространение на бедността в шест източноевропейски държави, в т.ч. и в 
България. 
Друго изследване е проведено от български изследователи през 2000 г. Неговата цел е да 

проследи влиянието на бедността и спада в жизнения стандарт върху социалната стратифи-
кация в България. 
Всички те се отличават с представителност и достоверност на информацията. Но те са 

изолирани помежду си, което затруднява изготвяне на сравнителни анализи. Това означава, 
че изготвянето на надеждни оценки за бедността в България е затруднено. Затруднена е и 
сравнимостта на данните както във времето, така и спрямо други страни. 
През м.декември 2006 г. Министерският съвет за първи път определя официална линия 

на бедност за страната и механизъм за нейното изчисляване и актуализиране. Линията на 
бедност се определя еднократно за годината и за страната. Нейният размер трябва да задо-
волява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като 
процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени 
потребности се дефинират като равнище на приети килокалории и определено съотношение 
на разходите за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бед-
ност. През 2007 г. размерът на официалната линия на бедност е 152 лв., през 2008 г. – 166 лв., 

                                                 
1 Световна банка (2002) "България: променящият се профил на бедността. Оценка на бедността", 

София; WORLD BANK (2000) "WORD DEVELOPMENT REPORT 2000-2001: ATTACKING 
POVERTY", Overview, достъпно на: http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/report; 

2 Селени, И., съст. (2002) "Бедността при посткомунизма", изд. "ЛиК", София. 
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през 2009 г. – 194 лв., през 2010 г. – 211 лв., през 2011 – 211 лв., а през 2012 г. – 236 лв. През 
2013 г. се очаква линията на бедност да бъде 241 лв. 
В условия на плавно покачване на доходите на домакинствата не се наблюдават резки 

промени в равнищата на бедност. 
Анализът на разпределението на доходите в обществото подсказва, че в България тече 

процес на обедняване. Първо, болшинството български домакинства имат потребление, кое-
то ги доближава до линията на бедност. Второ, в групата на бедните съществува голям брой 
много бедни домакинства. В България съществуват голям брой домакинства с тежък дефи-
цит в своето потребление. Следователно, в България е налице интензивен риск от бедност, 
той е разпределен непропорционално и е особено силен за най-бедните домакинства. Най-
съществените причини са два общи за страната, но и взаимосвързани процеса – процес на 
масово обедняване и неравномерно разпределение на общественото богатство в полза на 
най-богатите за сметка на най-бедните. 

В съответствие с поставените цели на хилядолетието на ООН се предвижда през 2015 г. 
относителният дял на бедните в България да бъде около 15%. Този показател е необходимо 
да бъде достигнат при линия на бедност 2040 евро на еквивалентно лице за година (или 170 
евро средно месечно), т.е. в сравнение с 2005 г. линията на бедност трябва да нарасне пове-
че от 2 пъти. 

Борбата срещу бедността и социалното изключване следва да получи широка обществе-
на подкрепа. Необходима е поделена отговорност между държавните институции, работо-
дателите и неправителствения сектор. Конституционното право обаче не е достатъчно и 
неговата защита принадлежи най-вече на политиците и институциите, които трябва да ре-
шават проблемите, с произтичащите отговорности. 

Ратифицирането на международноправни документи като Европейска социална харта, 
Конвенция 102 на МОТ и др. са необходими предпоставки и механизми за прилагане на 
европейски инструменти и политики в социалното включване. Националните системи за 
социална защита следва да бъдат гарантирани като универсален достъп и обществено приет 
обхват, а развитието на системата на социално осигуряване да води до по-добро съчетаване 
на социалната ефективност и икономическата целесъобразност. 

Подобряване на мониторинга на динамиката на бедност и социалното изключване пред-
полага въвеждане на специални методики, позволяващи участие на бедните в изследване на 
бедността. Това осигурява тяхното участие в оценки на политиките за намаляване на бед-
ността и развиване на преки връзки между вземащите решения и бедните. Този метод води 
до интензифициране оценките на политиките. Във връзка с това би било полезно въвеждане 
на промени в политиките и нормативната рамка да се подлагат на оценка от гледна точка на 
влиянието им върху бедността. От значение както за бедността, така и за развитието на 
страната, е през такава оценка да преминава периодично системата за използване на струк-
турните фондове. Това би осигурило допълнителни възможности за целенасочено и ефек-
тивно използване на европейските средства за решаване на национални проблеми, каквито 
са бедността и социалното изключване. 

3.9. Натурално производство 

Значително развитие през "социализма" период получава личното стопанство. То е са-
мозадоволяващо се затворено стопанство, при което производителите и потребителите са 
едни и същи. Произведените продукти не са предназначени за продажба, а за лично, вкл. и 
производствено потребление от производителя (индивид, семейство или общност), или за 
нестокова, натурална размяна. То е характерно за докапиталистическото общество, но съ-
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ществува и в съвременните условия – най-вече в селското стопанство и като домашна непа-
зарна промишленост. 

Натуралното самозадоволяване е трайна и устойчива традиция на държавния "социали-
зъм" в България. Такава социална практика не съществува в нито една от страните от Цент-
рална и Източна Европа.1 На тази специфична българска стопанска практика обръщат вни-
мание и чуждестранни експерти.2 

През последните десетилетия в България натуралното стопанство е свързано с личното 
стопанство, където се произвеждат продукти не толкова за пазара, колкото за лична консу-
мация – дрехи, вещи, консерви и пр. В ситуация на икономическа криза в бюджетите на 
домакинствата се наблюдава нарастване на дела на натуралните доходи на всички слоеве 
от българското население, като това са най-вече доходи от личното стопанство и домашната 
промишленост. 
Увеличава се и делът на тези дейности в бюджета на времето на българина. Време-

то за труд в личното стопанство е преди всичко за сметка на почивните дни и по време на 
платения домашен отпуск, следователно то се отделя от свободното време на населението. 
Мъжете полагат близо два пъти повече време за труд в личното стопанство в сравнение с 
жените. С което се намалява разликата между свободното им време. 

Тук обаче е нужно едно уточнение. Личното стопанство не бива да се смесва като ре-
зерв и източник на работно време и като сфера на обществен труд. Надомната работа, акор-
дната работа на село (по тютюна и пр.) са сфера на обществен труд и се отнасят към работ-
ното време, а не към времето за труд в личното стопанство. И макар, че работата в личното 
стопанство не може предварително да бъде определена в каква степен ще бъде обществен 
труд (каква част от продукцията ще се реализира), затова работата в личното стопанство се 
отнася към домашния труд. 

Развитието на личното стопанство в България преминава през няколко етапа. 
Първият период от развитие на личното помощно стопанство съвпада с преходния пе-

риод от капитализма към социализма. Характерно за личното помощно стопанство през 
този период е подчертаната му насоченост към задоволяване със селскостопански продукти 
в натура на домакинствата и ниската им стоковост. Статистически данни за това през 50-
те години липсват. Но за 1963 г. данните сочат, че 15.8% от произведената и постъпилата 
като възнаграждение за труда и за земята от ТКЗС в личното помощно стопанство продук-
ция е продадена на държавни изкупвателни организации и на свободния пазар.3 През 50-те 
години този процент вероятно е бил по-малък, тъй като по това време и стоковостта на сел-
ското стопанство е била много ниска. През този период се увеличава и делът на животинс-
ката продукция в личните помощни стопанства. 
Вторият период на личното помощно стопанство започва с изграждане на "социализма" 

и продължава до втората половина на 70-те години. За да се създаде еднаква възможност на 
всички трудещи се да получават допълнителен доход и да си осигуряват част от потребните 
им хранителни продукти, с Постановление № 21 на МС от 1963 г. на работниците и служи-
телите в държавните и кооперативните предприятия и организации са дадени малки парце-
ли земя край градовете. Нараства размерът на обработваемата земя в личните стопанства на 
населението от 4.5 млн. дка през 1960 г., на 6.2 млн. дка през 1971 г., а през 1977 г. намалява 

                                                 
1 На тази социална практика Бл. Колев посвещава един параграф в своята интересна книга за ико-

номическата култура. Бл. Колев. Икономическата култура, УИ "Стопанство", София, 2002, с. 167-176. 
2 Канадската изследователка Е. Смолет по време на своя продължителен стаж в България проучва 

"роднинските мрежи на самозадоволяването" и стига до метафоричния извод за "икономика на бурканите" 
в България. Вж. Смолет. Е. Икономика на бурканите. Социологически проблеми, № 6, 1986. 

3 Вж. Владов, Димо. Лично помощно стопанство на населението, София, Партиздат, 1986, с. 24-25. 
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на 5.7 млн. дка. И през този период личните помощни стопанства продължават да са източ-
ник преди всичко на продукти за задоволяване потребностите на домакинствата в натура. 
През 1960 г. личните помощни стопанства на населението дават 20.5% от общата селскос-
топанска продукция на страната, а през 1970г. – около 37% от общото производство на сел-
ското стопанство.1 През този период се проявява и негативно отношение на държавни инс-
титуции към личното помощно стопанство, което намира проявление в опити за задържане 
и стесняване на неговата дейност, мотивирани по различен начин: личното стопанство вли-
за в противоречие с общественото, като отклонява работна сила от последното и спъва нор-
малния възпроизводствен процес; личното стопанство се използва за забогатяване; извър-
шената концентрация в селското стопанство намалява ролята на личното стопанство и изис-
ква постепенното му изживяване и други. В резултат на това делът на личното помощно 
стопанства в общата селскостопанска продукция през 1973 г. намалява на 19.7%, независи-
мо че се увеличава обемът на производството. 
Третият период на личното помощно стопанство започва с приетото през 1973 г. Пос-

тановление на МС, в което се съдържаха мерки за стимулиране производството в личните 
стопанства на населението, които оказаха положително влияние върху неговото развитие. 
През 1976 г. то увеличи своя дял в общата селскостопанска продукция на 22.9%. Този пери-
од съвпада с окончателно оформяне на системата на самозадоволяване на населението с 
хранителни стоки, в която личното помощно стопанство е важен елемент. 

Статистическите данни показват, че за 30 г. делът на личното помощно стопанство в 
общата селскостопанска продукция се е повишавал, макар и неравномерно, както следва: 
1953 г. – 16.3%; 1957 г. – 20.9%; 1960 г. – 20.5%; 1965 г. – 22.2%; 1970 г. – 20.9%; 1975 г. – 
21.6%; 1980 г. – 27.0% ; 1984 г. – 28.5%. 

Двата основни отрасъла в личното помощно стопанство – растениевъдство и животно-
въдство, заемат различен дял в общата селскостопанска продукция, той е по-висок в живот-
новъдството между 2 и 3 пъти. Личното помощно стопанство е развило главно производст-
во на плодове, зеленчуци, яйца, вълна, мляко и месо. 

Личното помощно стопанство на трудещите се, възникнало и развивало се като своеоб-
разна "социалистическа" форма на дребно производство, играе важна роля в решаване на 
продоволствения проблем на страната, в по-пълно използване на трудовите ресурси и из-
точник на допълнителни доходи. В досегашното развитие то показва някои специфични 
черти: нарастване на абсолютния обем на производството му; увеличаване на относителния 
му дял в общата селскостопанска продукция; нарастване на стоковостта; диференциация на 
личните стопанства по обем на продукция, степен на стоковост и доходност; процес на 
обобществяване на лични помощни стопанства и други. То е съществена част на системата 
на самозадоволяване на населението със селскостопански продукти. 

3.10. Нелегална икономика 

Анализирайки социалните аспекти на "социализма", не може да подминем и темата за 
нелегалната икономика, макар че тя трудно може да бъде статистически отчетена. 

Според някои експерти в брутния вътрешен продукт остават неотчетени следните групи 
дейности и блага.2 
Първата група обхваща забранени дейности, или черна икономика, чийто блага се 

реализират на черния пазар. Пример е производство и търговия с наркотици и с крадени 

                                                 
1 Вж. Владов, Димо. Лично помощно стопанство на населението, София, Партиздат, 1986, с. 29 
2 Вж. Калфин, И., П. Илиев, Ст. Статев. 2001. Стопанска среда в България и фактори за икономи-

чески растеж. Фондация Фридрих Еберт, Социалдемократически институт. София. 
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автомобили. Предположенията са, че доходите от незаконни дейности са между 1 и 4% от 
БВП, но може да са и значително повече. 

Втората група неотчетени дейности образуват скритата икономика. Тя обхваща разре-
шени дейности, практикувани от нерегистрирани икономически агенти, с цел да се избегне 
данъчно облагане, да не се плащат осигурителни вноски. Пример е производство и търговия 
с акцизни стоки – оръжие, тютюн, алкохол. В скритата икономика се произвежда средно от 
5 до 25% от БВП. За развитите страни този процент клони към долната граница, а за слабо-
развити икономики, в преходни състояния и рецесия, той надхвърля горната граница. 

Третата група образува сивата икономика – разрешени дейности, извършвани от регистри-
рани икономически агенти, които не отчитат резултата от дейността в пълен обем. Тя е развита в 
Централна и Източна Европа, поради все още недобро прилагане на закони и на корупция. 

Четвъртата група обхваща натуралната икономика – непазарните дейности, не вклю-
чени в БВП. Тук се отнася значителна част неотчитани в БВП домакински дейности като 
домашно приготвяне на храна, консерви и алкохол; строителни, ремонтни и други дейности 
в домакинството. Към натуралната икономика се отнася и бартер между индивиди и домакинст-
ва. В българската икономика голяма част от тези дейности са традиционни и са извън БВП. 

Трудно може да се защити сериозна позиция какъв е размерът на неотчетените дейности 
в БВП, или колко е подценен реалният му обем. Все пак може да считаме, че през 80-те 
години неотчетеният БВП е около една трета от официално измервания, а през 90-те 
години неотчетеният БВП надхвърля половината от официалния. 

Проблемите на неформалната икономика се преместват от периферията в центъра на на-
учния дискурс. За това влияят мащабите на явлението и значимите социално-икономически 
последствия. Неформалната икономика надживява тези, които ни уверяват, че нейните дни 
са преброени. Разполагайки се на пътя на реформаторството, неформалната икономика де-
монстрира имунитет към опитите да се измени нейната логика, калкулирана от пазарна ра-
ционалност и уверения в неизбежност от одържавяване на икономическия живот. Господст-
вото на плана и пазара преживява кризи и подеми, не забелязвайки че успоредно с тях съ-
ществува и друга реалност – неформалната икономика. Но с течение на времето игнорира-
нето ѝ става невъзможно. Напоследък става ясно, че икономиката на развитите страни също 
има неформални компоненти. От този момент започва бум на емпирични и теоретични изс-
ледвания, посветени на неформалната икономика. 

Не е възможно да се разбере съвременна България без неформалната икономика. Тук са 
се проявили и дълбоки исторически корени (колективистична солидарност, семейството 
като основа на светогледа) и съвременни социално-икономически колизии (ниско жизнено 
равнище, безработица, непредсказуема реформаторска логика). С това е обусловено внима-
нието към този проблем от различни научни направления. 

Нелегалната икономика съпътства периода на "социализма" в България, но бележи бум в 
прехода към пазарно стопанство. Затова проблемите ѝ придобиха важно значение. Известно 
е, че този преход се осъществява в условия на криза: рязък спад на производството, висока 
инфлация, социална диференциация, бедност и безработица. Стратегията за оцеляване на 
част от безработните е свързана с "нелегалната икономика", която е и поле за допълнителен 
труд, за предприемаческа дейност. Гъвкавостта е едно от иманентните свойства на нелегал-
ната икономика, на чиято основа тя постига висока ефективност; за разлика от формалната 
икономика, където тя си пробива път сравнително трудно. Рискът неизменно присъства в 
процеса на функциониране и развитие на неформалната икономика. Наличието на риск в 
нея се обуславя от много фактори. 

Съществуват различни възгледи за нелегалната икономика. Според една част от авто-
рите към нелегалната икономика се отнася всяка дейност, за която не е платен данък. Това 
определение предполага, че всяка дейност може да се осъществи както във формалната, 
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така и в неформалната икономика. Друга група автори обосновават теза, че към "нелегална-
та" икономика се отнасят всички дейности, които не са правно регламентирани като стопан-
ска дейност. По този начин тя се ограничава само до стопанските дейности. Възприетата 
дефиниция изключва и домашната икономика. Трета група автори правят опит да определят 
неформалната икономика чрез нейните компоненти: домашна, нелегална и комунална ико-
номика. Оригинална е гледната точка на някои социолози, които разглеждат нелегалния 
сектор като реакция на безразличието и враждебността на човек в обществото. На този сек-
тор е свойствена по-малка отчужденост и затова сделките в него носят личностен характер, 
контактите се установяват чрез близки и познати. Деловите отношения изискват пълно до-
верие. Не всички работещи в нелегалната икономика са професионалисти, затова качество-
то на стоките и услугите е ниско. 

Неформалната икономика се отличава с няколко особености. Първо. Неформалната 
икономика изисква диверсификация на сферите на дейност; осъществяват се едновременно 
няколко проекта с малка продължителност на жизнен цикъл – от няколко месеца до две-три 
години. Получава се неравномерен доход и се полагат неравномерни усилия – с периоди на 
престои и с епизодични "щурмувания". Даже при голям доход, неформалната икономика е в 
режим "на оживяване", неопределеността води до риск поради дефицит на средства. За зае-
тия в неформална икономика най-важен ресурс е гъвкавостта и способността за мобилиза-
ция на допълнителни трудови и материални ресурси. Второ. Неформалната икономика се 
осъществява при недостиг от информация и изисква разнообразна квалификация, невъз-
можно е да се привлекат професионалисти за изпълнение на всички функции (обемът на 
услугите е малък). Трето. Поради незаконния характер неформалната икономика се осъщес-
твява по домовете, даже при значителен оборот и официален офис. Четвърто. В неформал-
ната икономика значителна част от деловите връзки се установяват и поддържат по нефор-
мални социални мрежи, най-надеждни връзки са установените преди делови контакти: род-
нински, със съученици и т.н. 
Факторите, които съдействат за развитие на нелегалната икономика, са: незадоволи-

телно състояние на нормативната база, която регулира правилата на играта на пазара; от-
съствие на икономическа култура и пазарен морал у икономическите агенти; ниска степен 
на управляемост на икономиката; липса на действителни пазарни субекти; размита социал-
на определеност в обществото; вакуум в икономическата власт, който сравнително бързо се 
запълва от различни икономически агенти с неустановен произход, с неясни цели и намере-
ния; собственици на реституирани имоти и "израстнали" от "нишите" между разграждащата 
се планова и възникващата пазарна икономика субекти, мотивирани от скрита приватизация 
и от "пране" на мръсни пари и други. 

В пазарната икономика се капитализира всичко: информация, неформални връзки, собс-
твени умения и способности, държавно имущество. Това дава възможност да се развиват 
скрити процеси на преразпределение на доходи и печалби в икономиката, на прехвърляне 
на фондове и средства от държавни в частни фирми. 

В България е в ход интензивен процес на преструктуриране на икономиката от гледна 
точка на формите на собственост. Бавно, но постоянно нараства делът на частния сектор в 
производството на брутния вътрешен продукт. Все още обаче е висок делът на държавния 
сектор. На фона на тази двусекторна структура на икономиката висока интензивност имат 
спонтанните процеси, които протичат в нелегалната икономика. Значителна част от иконо-
миката функционира в "зоната на здрача" между частния и обществения сектор, където ра-
ботят неясни принципи, господстват нормите на "ликвидация" на държавна собственост, на 
подготовката ѝ за приватизация или на фактическата ѝ "скрита" приватизация. 

По своята същност нелегалната икономика е производство на стоки и оказване на услуги 
на населението, което не се фиксира от официалната статистическа информация и не се 
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включва в брутния вътрешен продукт. За размерите на нелегалната икономика може да се 
съди главно по косвени методи: количество на наличните пари, намиращи се в обръщение; 
проучвания за използване на работното време

1; съобщения за случаи за злоупотреба с данъ-
ци; данни на националната статистика. 
Монетарният метод се основава на предположение, че "черните" операции изискват 

налични пари. В нелегалната икономика не се прилагат такива начини на плащане като бан-
кови преводи и кредитни карти. Идеята е с помощта на паричната маса да се определи раз-
мера и динамиката на "черния" сектор. Паричната маса се установява във всяка страна от 
централната банка и нейната величина е известна. 
Изследвания за работното време2 изхождат от предпоставката, че ако фактически из-

разходваното работно време е по-малко от нормативно установеното, може да се предполо-
жи, че в останалото работно време работниците изпълняват нелегална работа. 

С дейности, които се класифицират като неформална заетост3 са ангажирани 7% от без-
работните, 0.9% от учащите и 4.2% от пенсионерите. Безработните лица, извършвали такива 
дейности, са отделили близо 3 часа от времето си за неформална заетост; учащите се –  
4 часа и 45 минути; пенсионерите – 3 часа и 49 минути; В периода 2001-2002 г. неформал-
ната заетост е имала по-голяма продължителност – 5 часа и 34 минути. 

Нов момент при анализа и използване на БВ е възможността да се правят косвени оцен-
ки за развитие на неформалната икономика и на обема на продукцията, създавана в дома-
кинствата за повишаване на икономическото благосъстояние. Редица международни фору-
ми дават препоръки за изчисляване стойността и обема на продукцията на неформалната 
икономика и на домакинствата, което би улеснило международните отношения. Целта е да 
се изгради цялостна картина на икономическата дейност на обществото, т.е. не само за 
формалния сектор, развитието на който намира отражение в изготвяне на национални смет-
ки за икономическо развитие, но и на дейността и продукцията, създавана от неформалната 
икономика и от домакинствата. Чрез оценяване стойността и обема на продукцията на не-
формалната икономика и на домакинствата може да се получи по-точна картина за всяка 
сфера на икономическа дейност, от една страна, и, от друга – да се създадат условия за за-
дълбочен анализ на общественото развитие. Основна роля имат предложенията за изготвяне 
на сателитни сметки за продукцията на неформалната икономика и на домакинствата, част 
от която се включва в основните национални сметки. 

Третият метод се основава на регистрирани от държавни институции случаи на злоу-
потреба с данъци. Тези факти са част от явлението, върхът на айсберга. Известно е, че мно-
го от тези случаи се разкриват неочаквано. Рискът от разобличаване би бил незначителен. И 
днес обществото не е в състояние да контролира някои отрасли, имащи голямо икономи-
ческо значение, например строителството и други. 

                                                 
1 Вж. Радев, Н. Реализация на закона за икономия на време при строителството на зрелия социали-

зъм. Проблеми на труда, 1982, № 3., с. 19-31. По данни от статистиката у нас през 1980г. 9.74% от 
максимално възможния фонд работно време на заетите лица от материалното производство не се от-
работва. При това тук става дума само за целодневните загуби на работно време. Ако към тях се при-
бавят и вътрешно сменните загуби на работно време, то общият размер на загубите значително ще 
нарастне. Изчислено от автора по: разширено социалистическо възпроизводство в НРБ, КЕССИ, Со-
фия, 1981, с. 204. 

2 Радев, Н. Бюджетът на времето. УИ Стопанство, София, 2007, 340 с. Според национално предс-
тавително изследване на бюджета на времето на българското население средното време на едно учас-
тващо в дейността лице в неформална заетост е 38.5 минути, или 2.7 на сто от денонощния бюджет на 
времето. 

3 Според последното изследване на бюджета на времето, проведено през 2009-2010 г. от НСИ. 
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Информация от националната статистика. Размерът на "черния" сектор се определя 
като разлика между общото използване на доходи за потребление, спестяване, данъци и т.н. 
и заявените доходи, изчислени върху основа на данъчната статистика. Поради липса на ста-
тистически данни не може да се вземат доходи от проституция, незаконна дейност по про-
дажба на наркотици, кражби, комисионни и пр. Според частични данни около 25% от без-
работните са заети в икономиката в сянка. Има разчети, които показват, че неотчетените 
доходи са от порядъка на 25-30% от разполагаемите лични доходи на населението. 

Нелегалната икономика оказва негативно влияние върху ефективността на националната 
икономика. Тя въздейства непредвидимо върху разпределение на доходите и покупателната 
способност на населението. Тя потвърждава, че данъчната система е несправедлива, а това 
може да предизвика отрицателно влияние върху желанието на населението да плаща данъ-
ци, както и върху доверието към политическата система и социалната сплотеност на общес-
твото. В това се заключават най-важните аргументи против нелегалната икономика. 

Съдбата на икономическата реформа и преходът към пазарна икономика се намират в 
пряка връзка с нелегалната икономика. На практика започва амнистиране на мръсни пари, а 
в обществото постепенно се формира синдром на привикване към нелегалната икономика. 
Някои нейни форми се превръщат в елементи на начина на живот на определени слоеве от 
населението. В близко бъдеще обемът на нелегалната икономика може да нарастне, разп-
ростирайки метастазите си върху все нови и нови видове дейност. Ще се засилят и мафиот-
ските формирования, а може да се очаква и взрив на криминалната и углавната престъп-
ност. Затова борбата с нелегалната икономика е защита на демократичните свободи както в 
икономическата област, така и в политиката. 

Заключение 

Българското общество след Втората световна война продължава своето модерно разви-
тие, изграждайки индустрия на основата и с методите на втория технологически преврат и 
урбанизирано, консуматорски настроено общество в кратки срокове. Системата показва 
възможност не само да разруши стария икономически и социален модел, но и да създаде по 
екстензивен път белезите на индустриалното общество. 
Статистическите данни за социално-икономическото развитие на страната, доказват 

постигнатото ниво на развитие през периода 1944-1989 г. За периода 1939-1989 г. единстве-
но България, макар и с малко, подобрява позициите си от 39 на 41 спрямо средния БВП за 
страните от Западна Европа, а към 1975 г. се забелязва най-голямо приближаване на Бълга-
рия, заедно със страните от Централна и Източна Европа, до средното равнище. Според за-
падни оценки тогава България има 5831 долара на човек и индекс 53 при средно за ЕС равен 
на 100 (колкото показват и Унгария и Полша), докато Югославия – с доход 4693 долара на 
човек, е с индекс 42, а Турция – съответно с 3084 долара на човек и индекс 28, докато Ру-
мъния е с 3761 долара и индекс 34.1 Но България не успява да задържи тези постижения. 
Развитието на икономиката през периода 1948-1989 г. е нееднозначно. Високите сред-

ногодишни темпове на нарастване на произведения национален доход (6.9%) показват как-
во е развитието през отделните етапи на този дълъг период. 
През периода 1948-1975 г. средногодишните темпове на нарастване на националния до-

ход са 8.25%. През този период връзките в икономиката не са толкова сложни и се поддават 
на централизирано регулиране и управление. Кооперативната собственост до 1970 г. заема 
голям относителен дял, особено в селското стопанство. 

                                                 
1 Рангелова, Р. България в Европа. Икономически растеж през ХХ век. София, 2006, с. 117-119. 
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След 1975 г. темповете на развитие на икономиката започват да намаляват. Средно-
годишните темпове на растеж на произведения национален доход за периода 1976-1980 г. са 
6.1%, за 1981-1985 г. – 3.7%, и за периода 1986-1989 г. – 3.1%, като през 1989 г. произведе-
ният национален доход е по-малък в сравнение с 1988 г с около 2%, което е за първи път 
след 1948 г. 

Диспропорциите в икономиката се зараждат през периода 1961-1975 г.- период на екс-
тензивно развитие на икономиката, както от позициите на капиталните вложения, съответно 
основните производствени фондове, така и от позициите на работната сила. Капиталните 
вложения се насочват към изграждане на нови обекти и разширяване на съществуващите и 
създаване на нови работни места. С увеличаването на работните места и преразпределение-
то на заетите лица от селското стопанство към други отрасли на икономиката се постига 
подобряване на използваното разполагаемо работно време, един от факторите за повишава-
не производителността на труда и ефективността на икономиката в цялост. Преходът, обаче 
от това екстензивно към интензивно развитие след 1975 год. е неуспешен. Ефективният 
фактор от позициите на работната сила е изчерпан и възможностите за по-нататъшното из-
ползване – чувствително ограничени. Задълбочаването на диспропорциите в икономиката е 
резултат главно на влиянието на вътрешни фактори в страната. От 1975 год. започва по-
нижателната фаза в развитието на българската икономика. Което е в синхрон с понижател-
ната фаза на световната икономика в този период. Така че освен вътрешни, действат и 
външни фактори. В резултат на действието, както на вътрешните, така и на външните фак-
тори в края на 80-те години на ХХ век комунистическата номенклатура банкрутира като 
собственик на националния капитал. Официалното признаване на банкрута е мораториума 
на плащанията по външния дълг през 1990 год. обявен от правителството на А. Луканов. 
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Четвърта глава  

ЕФЕКТИВНА ЛИ Е БЪЛГАРСКАТА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ? 

4.1. Причини за кризата на българската "социалистическа"  
държавна собственост 

4.1.1. Двата ценностно "оцветени" отговора на официалната идеология 

След 10 ноември 1989 г., в рамките на официалната идеология – "социалистическа рево-
люция, социализъм, обществена собственост", се налагат две обяснения на причините за 
кризата на съветския държавен капитализъм и в частност на българската "социалистическа" 
държавна собственост, които стават популярни в общественото съзнание. 

Едното, което е разпространено преди всичко сред привържениците на нововъзникнала-
та опозиция, е, че причините за кризата са доктринални, тоест, планът, по който е "строе-
но" "социалистическото" общество, страда от конструктивни недостатъци и следователно е 
неизбежно зданието на това общество, рано или късно да се срути. Както и стана! Българс-
ката "социалистическа" държавна собственост е по начало неефективна и затова е неизбеж-
но тя да стигне до своя крах! 

Другото обяснение, което е разпространено преди всичко сред привържениците на Бъл-
гарската социалистическа партия, е, че планът е бил добър, че българската "социалистичес-
ка" държавна собственост си е отлична форма на обществени отношения и основа на спра-
ведливо общество, но за зла участ начело на партията и на държавата застана този хитър 
шоп Тодор Живков, който провали всичко и докара страната до такава тежка икономическа 
криза. Ако начело на партията и държавата стоеше компетентен управленски екип, до криза 
нямаше да се стигне. Ако например икономическата стратегия беше насочена не към разви-
тието на металургията и тежкото машиностроене (за какво са ни "Кремиковци" и Радомир, а 
и много други), а примерно към развитието на селското стопанство, международния тури-
зъм и почивното дело и т.н., България щеше да цъфти и хубавее (вижте например Гърция). 

Тези два възгледа от научна гледна точка са напълно несъстоятелни. 
Първият възглед предпоставя, че кризите са присъщи само на общества, в които нацио-

налният капитал е централизиран, където държавната собственост е всеобемаща, докато за 
общества с атомизиран национален капитал те са нещо непознато. Истината обаче е съвсем 
друга. Всички страни от третия ешелон на капитализма, при които трансформацията на тра-
диционното общество в капиталистическо става при наличието на икономически плурали-
зъм, тоест националният капитал е атомизиран, а не централизиран, периодически изпадат в 
икономически кризи. Така че, дори да не е централизиран след 1948 г. националният капи-
тал, надали българската икономика ще избегне участта да попада периодично в кризи, както 
впрочем попада и преди 9.09.1944 година. 

Относно втория възглед може да се каже, че е напълно възможно икономическата стра-
тегия на страната да не е била най-удачно избрана. Дали е така, подлежи на изследване. 
Безспорно е и, че управляващият екип има огромна вина за инвестиции, направени в съ-
вършено погрешна посока. Но ако друг екип управлява икономиката на страната, нима няма 
пак да се стигне до икономическа криза? До криза неизбежно се стига, дори управляващият 
екип да взема през цялото време блестящи управленски решения. Защо? 
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Защото кризите са закономерност в първите фази на капиталистическия начин на произ-
водство, независимо от това дали националният капитал е атомизиран, или е централизиран. 
Причините за икономическите кризи са многообразни, многостранни, многопластови. Всяка 
криза трябва да се изследва конкретно, при това както във вътрешен, така и във външен ас-
пект. Трябва да се прави разлика между два типа кризи: а) кризите на Жугляр, с периодич-
ност 8-12 години; б) кризите на Кондратиев, с дължина на вълната 45-60 години, които 
обикновено са свързани със съществени изменения в начина на производство и цялостна 
промяна в характера на обществените отношения. 

Развитието на капиталистическият начин на производство преминава през различни фа-
зи. Преходът от една фаза в друга обикновено е свързан с цикличността на втория тип кри-
зи, които имат глобален характер, тоест обхващат всички икономики участващи в междуна-
родното разделение на труда. На съветския държавен капитализъм, основна характеристика, 
на който е именно доминацията на държавната собственост, са присъщи и двата вида ико-
номическите кризи.1 Икономиката при съветския държавен капитализъм периодично изпада 
в класическите за капиталистическия начин на производство икономически кризи със сред-
на дължина на вълната 8-12 години. Амплитудата обаче на този тип икономически кризи е 
по ниска в сравнение с амплитудата им при класическия капитализъм. Причината за това е, 
че при доминация на държавната собственост няма пазар на средствата за производство и 
следователно липсва основната материална предпоставка за средния икономически цикъл – 
натискът на пазара за подмяната на основния капитал. Ние няма да разглеждаме този вид 
икономическа криза. Ще разгледаем причините за втория вид кризи на съветския държаве-
ни капитализъм и на държавната собственост – кризата на съветския държавен капитализъм 
като тип социално-икономическо устройство. 

Съветският държавен капитализъм е етап в развитието на капиталистическият начин на 
производство, който още в средата на седемдесетте години изчерпа своите икономически 
възможности в България и изпадна в дълбока криза. Въпреки че кризата обхваща всички 
страни на обществото, тя е преди всичко криза във функционирането на "социалистическа" 
държавна собственост.2 Ето защо ние ще разгледаме именно този аспект на кризата – криза-
та на централизираната икономика, кризата на "социалистическа" държавна собственост. 
Ще разгледаме две от причините за кризата, които според нас са най-съществени. Те са 
присъщи и на обществата с атомизиран национален капитал и там също водят до кризи. Но 
при съветския държавен капитализъм тези две причини се проявяват по специфичен начин. 
В анализа на причините ще приложим един не често срещан подход. Ще ги разгледаме от 
субстратна гледна точка. По принцип причините за кризата трябва да се търсят в особенос-
тите, в спецификата на етапът, който е достигнат в развитието на производителните сили и 
на международното разделение на труда. Ние също ще използваме този подход. Но ще ак-
центираме на икономическите и властовите противоречия между трите основни социални 
актьори на производствения процес при "социалистическа" държавна собственост: а) цент-
ралните органи; б) стопанската номенклатура; в) непосредствения производител – работни-
ческата класа. В тези противоречия се обективират особеностите на достигнатият етап в 
развитието на производителните сили и в тяхното разгръщане, задълбочаване и изостряне 

                                                 
1 Виж: Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев при "социализма". Издателски 

комплекс – УНСС, С., 2014. 
2 Ресурсите на номенклатурата на комунистическата партия за запазване на съществуващата сис-

тема в сферата на политиката, идеологията, общественото съзнание и т. н. дори и в края на осемдесет-
те години не бяха изчерпани. Докато формата на собственост като начин на организация на отноше-
нията на владеене, ползване и разпореждане между "актьорите" на производствения процес в края на 
осемдесетте години беше напълно изчерпана. 
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се крият най-важните причини за кризата. Най-напред ще разгледаме проявленията на кри-
зата, след това противоречията между съвкупния капиталист и работническата класа и про-
тиворечията между централните органи и стопанската номенклатура, а накрая – идеологе-
мите и икономическото поведение на управляващата класа в условията на криза. 

4.1.2. Феномените на кризата 

Икономическата криза се проявява преди всичко: 
а) В това, че от средата на седемдесетте години ефективността на предприемаческата 

дейност на номенклатурата на комунистическата партия се понижава и в края на осемдесет-
те години тя изпада в банкрут като собственик на националния капитал.1 

б) В нарастване на диспропорциите между платежоспособното търсене на населението и 
наличния стоков фонд на пазара, тоест в явлението дефицит. 

Ще разгледаме накратко тези две проявления на икономическата криза. 
 
А. Нискоефективна предприемаческа дейност – банкрут  
на номенклатурата на БКП 
В защитената през 1982 г. дисертация – "Главното противоречие в HP България", Г. Най-

денов изследва ефективността на обществения труд в България, чрез подход, предложен от 
П. Мастиков. В раздел 5 продължихме това изследване за целият период до 1989 год. Уста-
новяваме, че в периода от 1960 до 1976 год. на основата на "социалистическа" държавна 
собственост, номенклатурата на БКП осъществява успешна предприемаческа дейност. През 
втората половина на седемдесетте и през осемдесетте години, обаче, ефективността на 
предприемаческата дейност на номенклатурата на БКП вече е силно намаляла. "Социалис-
тическа" държавна собственост вече е изчерпила възможностите си като форма на органи-
зация на общественото производство. Рентабилността на производството намалява. В много 
отрасли производството става губещо. В резултат на което в края на осемдесетте години 
номенклатурата на БКП изпада в банкрут като собственик на националния капитал. 
Един собственик (или предприемач) е в банкрут тогава, когато по една или друга причи-

на (например не успява да организира ефективен производствен процес или погрешно е 
оценил състоянието и тенденциите на конюнктурата, или икономиката изпада в криза и пр.) 
получава малка или никаква печалба и няма възможност да изплаща лихвите и главницата 
на кредитите си по нея. Банкрутът е естествено явление за всяка икономика. Всеки индивид 
или група от индивиди, които се занимават с предприемаческа дейност, са изложени на 
опасност да банкрутират. Същото се отнася и за номенклатурата в качеството и на собстве-
ник на националния капитал. Изпадането на един предприемач в банкрут обикновено има за 
следствие обяваването му във фалит. Банкрутът е икономическа категория, а фалитът е 

                                                 
1 Може да се възрази, че ефективността на обществения труд зависи не само от ефективността на 

предприемаческата дейност на номенклатурата на комунистическата партия, но и от ефективността на 
трудовата дейност на другия участник в производствения процес – непосредствения производител – 
наемната работна сила. Ако трудовата активност на работническата класа, нейната дисциплинираност 
и т.н. са ниски, то и при висока организираност, всеотдайност и т.н. на партийно-държавния апарат 
ефективността на обществения труд няма да е висока. Отговорът на тази теза (впрочем доста разпро- 
странена в средите на управляващата класа) е следният. Мотивираността на работника към висока 
трудова активност, към спазване на дисциплината и качеството на продукцията и т.н. зависят изцяло 
от собственика на националния капитал – от номенклатурата на комунистическата партия. Така че 
ефективността на обществения труд изцяло се определя от ефективността на предприемаческата дей-
ност на номенклатурата на БКП. Виж: Найденов, Г. "Субективният фактор и обективните възможнос-
ти на социализма в НРБ", Изд. "Наука и изкуство", С, 1986., стр. 60-70. 
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юридическа. Обявяването на фалит означава, че активите на банкрутиралия собственик се 
продават и с постъпленията се покриват неговите пасиви. 
През 1990 г. правителството на А. Луканов обявява мораториум върху плащанията по 

външния дълг. Това е официално признание, че номенклатурата на БКП е банкрутирала 
като собственик на националния капитал. Тя не може от печалбите да покрива задължения-
та си, следователно е в банкрут. 
Официалната теза обаче е, че не комунистическата номенклатура е банкрутирала като 

собственик на "сциалистическата" държавна собственост, а че държавата е банкрутирала. 
Изявлението на А. Луканов по БНТ по смисъл е: "Всички ние – целият български народ, сме 
виновни за банкрута. Затова нека затегнем коланите и да изкараме заедно каруцата от калта." 
Разбира се "те" – управляващата класа, изобщо нямат намерение да затягат коланите. Целта на 
изявлението е да се внуши на българското гражданство, че то – а не номенклатурата на БКП – е 
отговорно за банкрута и следователно съвсем справедливо трябва да търпи лишения. 
Интересно е, че лидерите от СДС изцяло възприемат тезата за банкрута на "държавата". 

Когато се образува първото коалиционно правителство на Д. Попов, новият министър на 
финансите – И. Костов, прави изявление по БНТ абсолютно в духа на изявлението на А. 
Луканов – държавата е банкрутирала и всички заедно трябва да изкараме каруцата от калта. 
През 1997 г. А. Божков в качеството си на вицепремиер прави по БНТ същото изявление – 
държавата е банкрутирала, да затегнем коланите... и т.н. Министърът на икономиката на 
правителството на НДСВ – Н. Василев през 2001 г. прави същото изявление. 
Има обаче основания да се счита, че номенклатурата на БКП е в банкрут още от начало-

то на осемдесетте години. Какво имаме предвид? 
Имаме предвид, че през осемдесетте години номенклатурата на БКП изплаща своите за-

дължения не от печалбите си, а от доходите на българското гражданство. Според официал-
ната статистика през осемдесетте години в България няма инфлация. Според изчисленията 
обаче на Л. Беров потребителските цени през периода 1979-1989 г. са нараствали ежегодно 
с 9%, като в последните години този процент е 11%.1 А за същия период работната заплата 
в материалното производство е нараствала ежегодно с 5%. Следователно реалните доходи 
на населението за този период системно са намалявали. Това означава, че през осемдесетте 
години номенклатурата на БКП е изплащала лихвите по кредита не от печалбите си, а от 
доходите на българското гражданство. 

 
Б. Хроничен дефицит 
Дефицитът е една от характерните особености на централизираната икономика.2 
Според Я. Корнай във всяка икономика могат да се появят едно или повече от следните 

явления: 1) дефицитът е общ – обхваща всички сфери на икономиката; 2) явлението дефи-
цит е често, а не спорадично; 3) то е интензивно – отразява се силно върху поведението на 
участниците в икономическите процеси; 4) то е хронично – появява се постоянно, а не вре-
менно. Когато са налице едновременно и четирите проявления на дефицита, то икономиката 
може да се определи като икономика на дефицита.3 
В най-общ план дефицитът е незадоволеното потребителско търсене. При доминираща 

държавна собственост дефицитът е общо, често, интензивно и хронично явление. Именно 

                                                 
1 Беров, Л. "Инфлацията у нас". в. "Работническо дело", 26.12.1989 
2 Я. Корнай определя икономиката на страните с централизиран национален капитал като "иконо-

мика на дефицита". Това е и заглавието на издадената през 1980 г. негова книга – Economics of 
Shortage. 

3 Корнай, Я. "Социалистическата система Политическа икономия на комунизма", Изд. "Проф. Ма-
рин Дринов", С., 1996, стр. 225, 226. 
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това дава основание на Я. Корнай да определи икономиката на съветския държавен капита-
лизъм като икономика на дефицита. 
Въпреки значимостта на явлението в България на него не се обръщаше почти никакво 

теоретично внимание. Но дефицитът стои като реален прагматичен проблем пред управля-
ващата класа. Управляващата класа – номенклатурата на БКП, има просто обяснение за де-
фицита: Причината за незадоволеното потребителско търсене е в прекалено големите дохо-
ди на населението. Тези "излишни" пари създават "изкуствено" напрежение на пазара. Про-
блемът може да се реши, като се "приберат" "излишните" пари на населението, тоест като се 
повишат "изкуствено" задържаните "ниски" цени на потребителските стоки.1 
От началото на осемдесетте години управляващата класа започва систематични опити да 

"прибере" "излишните" пари на българското гражданство. Използват се два основни метода. 
Първият се състои в постепенното плавно увеличение на цените. Образно този метод може 
да си представим като разширяваща се спирала. Всеки нов кръг на спиралата започваше с 
увеличаване на цените на "луксозните" стоки – алкохол, цигари, кафе и т.н. Претекстът е, че 
те са вредни за здравето, консумират се от богаташите (далавераджии) и е и морално, и 
справедливо да се ограничи тяхната консумация. (Нека се тровят "далавераджиите"!) Пос-
тепенно увеличаването на цените обхваща всички стоки и когато стигне до хляба и млякото, 
обяснението е, че ние, българите, сме станали прахосници, че ужасно разхищаваме основ-
ните хранителни продукти – "хранят свинете с хляб", и следователно чрез повишаването на 
цените хората ще се приучат към пестеливост. 
Вторият метод се състои в рязко, скокообразно увеличение на цените. През осемдесетте 

години управляващата класа прави два опита за "шоково" увеличение на цените. Първият 
опит е направен през 1980/81 год., а вторият през 1987/88 год. За претекст се използва отво-
реността на нашата икономика и съответно "необходимостта" цените в България да се из-
равнят със световните цени.2 Въведена е нова система на ценообразуване, при която цените 
на едро стават равни на средните фактически цени на изнасяните стоки на съответните па-
зари. Тъй като управляващата класа не успя да се справи с проблемите, свързани със скоко-
образното увеличаване на цените – оказа се, че прекалено много предприятия трябва да бъ-
дат закрити, самата управляваща класа през 1981 г. се отказва от новата система на ценооб-
разуване. 
Вторият опит е направен през 1987/88 г. От 1 януари започва ценообразуване на основа-

та на международните цени. Но и този опит се проваля. Страната вече е в криза, имиджа на 
управляващата класа – много нисък, общественото мнение – силно възбудено и реагира 
остро на опитите за скокообразно увеличение на цените. Поради това управляващата класа 
не се решава да въведе широко новия принцип на ценообразуване и в края на 1989 г. той 
обхваща малък обем от продукцията. Така че до края на осемдесетте години основният ме-

                                                 
1 "Заслуга" за изработването на тази идеологема имат икономисти като например Пенчо Иванов, 

който пропагандира тезата, че темповете на растеж на доходите на населението са прекалено високи и 
че това е една от предпоставките за "...дебаланс между доходите и стоките за населението". Виж: Ива-
нов, П. "Темповете на растеж на доходите на населението – проблеми и решения". "Икономика", № 11, 
1989, стр. 62. Много настойчиво "необходимостта" да се премине от "разходния" към "договорния" 
принцип на ценообразуване, така че да се "размразят" цените и да се ликвидират по този начин усло-
вията за възпроизводство на хроничен дефицит, се защитава от Иван Войников. Виж: Войников, И. 
"Цената и качествено новият растеж в икономиката", "Икономика", №12, 1989, стр. 51. 

2 Отлична критика на "необходимостта" от изравняване на вътрешните с международните цени 
прави Г. Петров в статията си "Връзки и взаимодействия между вътрешните и световните цени", 
"Икономическа мисъл", № 3,1987. 
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тод на увеличаването на цените е първият – бавно и постепенно увеличение, без прекалено 
големи скокове в цените на стоките за масова употреба.1 
Бавното и постепенно увеличаване на цените, обаче не е достатъчно, за да намали на-

тиска на паричната маса върху стоковия пазар. В края на осемдесетте и началото на девет-
десетте години дефицитът става толкова остър проблем, че правителството на А. Луканов 
въвежда талони за основните хранителни стоки, стига се до режим на водата и електроенер-
гията, на отоплението и т.н. 

"Решаването" на проблема "дефицит" е направено след 10.11.1989 г., когато на 29.01.1991 г. 
коалиционното правителство на БСП и СДС приема Постановление № 8 за "Либерализация 
на цените и социална защита на населението".2 До края на годината цените скачат 6 пъти, и 
спестяванията на населението се обезценяват. 
Вярна ли е тезата за "незаработените" пари, за прекалено "високите" доходи на населе-

нието, изработена от идеолозите на Комунистическата партия и възприета от политическата 
върхушка на СДС? 
Ако тази теза е вярна, то съпоставката на динамичните редове на националния доход от 

една страна и доходите на населението от друга, трябва да покаже увеличаваща се разлика в 
полза на доходите на населението. Акумулирайки се, за няколко десетилетия тази разлика 
трябва да доведе до няколкократно по-високи стойности на доходите на населението в 
сравнение с националния доход. Иначе би бил необясним няколкократния скок на цените 
през януари – март 1991 г., когато те бяха "освободени". 
За да установим дали това е така, нека сравним индексите на националния доход за пе-

риода 1960-1989 г. и индексите на доходите на населението за същия период. Данните са по 
съпоставими цени, 1960 г. е базисна. 
Статистическите данни показват, че темповете на нарастване на доходите на население-

то не само че не са по-високи от темповете на нарастване на националния доход, но дори 
обратно – те са по- ниски. И то значително по-ниски. Индексът на националния доход в 
1989 г. спрямо 1960 г. е 487,3%, а на доходите на населението е 328,3%. 
Така че тезата на стария и на новия политически елит, че при държавния капитализъм 

доходите на населението значително са превишавали произведената стойностна маса не е 
вярна. Нещо повече. Според нас, дори дедуктивно, без да анализираме емпиричния мате-
риал можем да докажем, че тази теза не е вярна. Как? 
Много просто. Добре известно е, че в условията на централизирана икономика като пра-

вило цените на стоките се определят на основата на така наречения "разходен" принцип. 
Тоест, в цената на стоките се включват производствените разходи плюс определен фикси-
ран процент печалба. Работната заплата е един от най-важните производствени разходи. 
Възможно ли е при това положение доходите на населението да нарастват по-бързо от про-
изведената стойностна маса? Не, защото доходите на населението в най-голяма степен зави-
сят от работната заплата. А всяко увеличение на работната заплата автоматично води до 
увеличаване цените на стоките. Така че темповете на нарастване на цените на потребителс-
ките стоки по принцип не могат да са по-ниски от темповете на нарастване на работните 
заплати и следователно от доходите на населението. 
Ето обаче, че се стига до противоречие. Тезата на управляващата класа, че у населението 

има огромна маса "незаработени" пари, не е вярна, но в същото време дефицитът е факт. 

                                                 
1 Сравнителен анализ на темповете на инфлация на "социалистическите" и капиталистическите 

страни прави Я. Корнай в цитираната книга, стр. 245-250. 
2 Виж: Държавен вестник, № 9, 1991. 
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Факт е също така огромният обем на спестяванията – показател за незадоволено потреби-
телско търсене.1 
Какви са причините за дефицита, а също и за неефективната предприемаческа дейност и 

банкрута на номенклатурата на БКП като собственик на националния капитал? Тоест какви 
са причините за кризата на централизираната икономика? 

4.1.3. Причини за кризата 

Причините са многообразни. Основните са в разгръщането и задълбочаването на иконо-
мическите и властовите противоречия между: а) централните органи и стопанската номенк-
латура; б) номенклатурата на БКП и българската работническа класа. Именно тези противо-
речия ще разгледаме тук. 

 
А. Противоречието между централните органи и стопанската номенклатура. Проб-

лемът за деконцентрацията на икономическата власт 
Успешната индустриализация, проведена през първите три десетилетия след Деветосеп-

темврийската революция у нас, довежда до възникването на нов социален слой – стопанс-
ката номенклатура. С течение на времето между централните органи и стопанската но-
менклатура се появяват множество противоречия, които през втората половина на седемде-
сетте и през осемдесетте години, изиграват възлова роля за появата и задълбочаването на 
кризата на нашата икономика. Същото може да се каже и за икономическата система на 
СССР. Революцията "отгоре", която започва в СССР с идването на Горбачов на власт, и 
превратът на 10 ноември у нас се извършват в най- висока степен под въздействието на тези 
противоречия. 
Същността на противоречията между централните органи и стопанската номенклатура е 

в искането на стопанската номенклатура за деконцентрация на икономическата власт. По-
явата на социален слой, който е заинтересован от деконцентрация на едрия централизиран 
държавномонополистичен капитал, е "предизвестена" още от Л. Троцки. Според него за-
раждащата се в съветското общество бюрокрация, издигнала за свой вожд Сталин, немину-
емо на определен етап ще "предаде" делото на "социализма" и ще "възстанови" частната 
собственост. Тази теза се оказа съвършено невярна. През целия период на индустриализа-
цията бюрокрацията е напълно предана на интересите на едрия централизиран държавно-
монополистичен капитал. Факт е обаче, че в управленския апарат, след като приключи ин-
дустриализацията, постепенно кристализира социален слой, който е заинтересован от де-
концентрацията на държавната собственост. Така че тезата на Троцки въпреки многото си 
минуси (на които няма да се спираме), безспорно има и заслужаващо внимание ядро. 
Интересна теза за деконцентрацията на икономическата власт има Д. Минев. В книгата 

"Преходът, елити, стратегии" той отбелязва, че в процеса на диференциация на социалната 
система започва деконцентрация на свръхконцентрираната в елита власт. Създадените ин-
дустриални структури според него неумолимо генерират пазарно развитие. А пазарът вед-
нага започва да разделя икономическата власт от политическата власт. Политическият цен-
тър губи икономическата власт и все по-малко е в състояние да управлява икономиката.2 Д. 
Минев ясно разграничава периода на индустриализация като процес на формиране на ин-
дустриалната система от процеса на функциониране на вече създадената система. (Пос-
                                                 

1 През 1989 г. спестовните влогове и жилищноспестовните влогове имат обем 19 075,9 млн. лв. 
Националният доход през тази година е 28 122,1 млн. лв. Спестяванията на населението са 67,8% от 
националния доход. 

2 Минев, Д., П. Кабакчиева, "Преходът, елити, стратегии", Изд. "Св. Климент Охридски", С, 1996, 
стр. 12. 
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ледното, ако използваме израза на Я. Корнай, може да се нарече "класическа система".) 
Според него "зрялата" индустриална система е несъвместима както със свръхконцентрира-
нето на различните форми на власт – икономическа, политическа, идеологическа и т.н., така 
и със свръхконцентрацията на икономическа власт в един център.1 Необходимостта от де-
концентрация на икономическата власт според него много добре се е осъзнавала от българ-
ския елит, който започва интензивен трансфер на "управленски функции" не само към 
средното, но и към най-ниските равнища на индустриалната йерархия – т.нар. трудови ко-
лективи.2 Той разглежда как във времето се е развивал този процес. Разглежда конкретни 
"мероприятия" за деконцентрация на икономическата власт – например "предаването на 
собствеността на трудовите колективи". Много вярно подчертава, че "...елитът тогава се 
надяваше чрез тази операция само да намали своите отговорности, като прехвърли пробле-
ма за икономическата ефективност на самите работници и намери други компенсиращи 
средства за запазване на властта. Веднага обаче стана ясно, че такива средства е трудно да 
се намерят и операцията със собствеността крие твърде много рискове за елитните пози-
ции... Беше съвсем очевидно, че вместо да се предава собствеността на трудовите колекти-
ви, тя може да бъде предадена на други колективи, макар и не толкова трудови. Така и ста-
на, но това вече беше наречено "смяна на системата".3 
Проблемът за необходимостта от деконцентрация на икономическата власт, а и за дифе-

ренциация на различните форми на властта в зрелите фази на съветския държавен капита-
лизъм може да бъде разгледан в по-широк контекст – като общосоциологическа характе-
ристика на зрелите фази на капиталистическия начин на производство. От друга стра-
на, може да бъде разгледан и по-конкретно – чрез отношенията на субстратните носители на 
тази необходимост – именно като противоречие между централните органи и стопанското 
ръководство на предприятията. 
Какво имаме предвид? 
В началните фази на развитието на капиталистическия начин на производство собственикът 

е и владелец на капитала, т.е. собственикът упражнява фактическата власт над средствата за 
производство, той е непосредствен организатор на производствения процес.4 
Постепенно обаче, с развитието на банковото дело, на акционерния капитал и борсите, 

вътре в класата на съвкупния капиталист възниква ново разделение на труда. Капиталът се 
раздвоява на капитал-собственост и капитал-функция. Собственикът на капитала следи 
преливането на финансовите потоци, а владеенето, фактическата власт над капитала, се 
прехвърля върху несобственик, върху предприемач, който става непосредствен организатор 
на производствения процес. Съответно печалбата се раздвоява на лихва (или дивидент) и 
предприемачески доход. Това ново разделение на труда в класата на съвкупния капиталист 
играе голяма положителна роля за динамиката на капитала, за концентриране на обществе-
ната производителна сила на труда, овеществена в средствата за производство в тези учас-
тъци на стопанската система, където нейното прилагане в конкретния момент е най-
ефективно. 
Как се проявява тази закономерност в социалните организми с централизиран капитал, 

тоест в социалните организми, където доминира държавната собственост? 
В ранните фази на развитието на централизираната икономика, в периода на генезиса на 

капитализма, периода на индустриализацията, собственикът на националния капитал – пар-

                                                 
1 Пак там, стр. 51. 
2 Пак там, стр. 58, 59. 
3 Пак там, стр. 61. 
4 Употребяваме категорията владеене в добилия гражданственост смисъл – като власт над вещта, 

независимо дали се притежава или не правото на собственост. 
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тийнодържавният апарат, партийната номенклатура, е и владелец на основните средства за 
производство. Партийно-държавният апарат в своята цялост е организатор на производст-
вения процес, като на стопанското ръководство на предприятията се предоставят най-вече 
изпълнителски функции, а субект на иновации, предприемач са централните органи.1 
Това, че партийно-държавният апарат е и собственик, и владелец на националния капи-

тал, е естествено и закономерно. То е характерно както за страните с атомизиран национа-
лен капитал, така също и за страните с централизиран национален капитал. Но за разлика от 
първите, където след като приключи етапът на първоначалното натрупване на капитала и 
постепенно, по еволюционен път (макар и не без кризи) започва реализирането на новото, 
об- щественонеобходимо разделение на труда, в класата на съвкупния капиталист (при това 
в условията на най-различни политически режими) в страните с централизиран национален 
капитал и еднопартийна система нещата се оказват съвършено различни. Оказва се, че но-
вите форми на разделение на труда не могат да се разгърнат в условията на еднопартийните 
политически системи. Защо? 
За да изпълнява новите функции в разделението на труда, да бъде предприемач, субект 

на иновации, стопанското ръководство на предприятията би трябвало да упражнява факти-
ческата власт за себе си, а не за държавата, да бъде субект на икономически отношения, а 
не етаж на партийната номенклатура. Това означава то самостоятелно да целеполага своята 
дейност, централните органи да не му се месят в ценовата политика, в заплащането на тру-
да, в наемането и освобождаването на работниците, в маркетинга и др. Това означава сто-
панското ръководство на предприятията да получава предприемаческата печалба. А за 
централните органи да остава лихвеният процент. Но в това именно е проблемът. 
Докато партийната номенклатура е и собственик, и владелец, целият принаден продукт 

се съсредоточава в централните органи. Прехвърлянето на владеенето върху стопанската 
номенклатура означава раздвояване на принадения продукт и предоставянето на значителна 
част от него (предприемаческата печалба) на нея. И за разлика от съсловните общества при 
държавния капитализъм принаденият продукт, предоставен на по-нисшия слой на привиле-
гированата класа може да се употреби не потребително, а производително, което по пътя 
на концентрацията би довело до възникване на чужди, конкуриращи капитали. С други 
думи прехвърлянето на владеенето върху стопанското ръководство на предприятията неиз-
бежно би довело до дисперсия на националния капитал, до ограничаване на държавната 
собственост. 
Затова повече от две десетилетия централните органи в европейските "социалистически" 

страни се съпротивяват на обективния ход в развитието на производителните сили и на 
производствените и обществените отношения като цяло. В някои от тях се правят опити за 
преминаване към нов тип икономически и обществени отношения – например в Чехослова-
кия. Но такива опити се пресичат най-решително от най-високо стоящата в йерархията на 
комунистическите номенклатури – номенклатурата на Комунистическата партия на Съветс-
кия съюз. През 1968 год. в Чехословакия местната номенклатура прави опит да въведе нов 

                                                 
1 Стопанското ръководство на предприятията не беше владелец, тъй като прехвърлянето на право-

мощията на владеенето върху него изисква равнопоставеност на двата субекта – държавата и предп-
риятието. А при нас съвсем не беше така. Въпреки че предприятията формално бяха обособени като 
държавни юридически лица, те не бяха самостоятелни субекти на икономически отношения. Стопанс-
кото ръководство на предприятията беше част, етаж (най-ниският) на съвкупния капиталист, на пар-
тийната номенклатура. Фактическата власт в предприятието се упражняваше от централните органи 
на дъжавата. Или, както справедливо забелязва В. Таджер: "Държавното юридическо лице упражнява 
фактическата власт за държавата и в границите, които тя е определила. Неговото владение е владение 
на държавата и за нея." (Виж: Таджер, В. "Правото на държавна социалистическа собственост", С., 
"Наука и изкуство", 1975, С., стр. 427.) 
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тип икономически взаимоотношения между централните органи и стопанската номенклату-
ра, да деконцентрира икономическата и политическата власт, да създаде "социализъм с човешко 
лице". Този опит е брутално прекъснат от военната интервенция на Варшавския договор. 
Обратно, в Китай, опита на номенклатурата на Китайската комунистическа партия за де-

концентрация на икономическата власт, е успешен. След 1979 год., когато Дън Сяо Пин 
консолидира комунистическата номенклатура около себе си, тя започва да прилага иниции-
рана от него политика на деконцентрация на икономическата власт на централните органи. 
В изминалите от тогава до сега 35 години ККП, в условията на авторитарна политическа 
система успешно извърши преход от съветски към корпоративен държавен капитализъм. Тя 
не се "уплаши" от "перспективата" на дисперсия на едрия централизиран държавно-
монополистичен капитал, от възникването на конкуриращи капитали. Икономическото раз-
витие на Китай показа правилността на тази икономическа политика. 
В европейските "социалистически" страни, където не се въвеждат нови, обществено не-

обходими форми на взаимоотношения между централните органи и стопанската номенкла-
тура, възникват остри противоречия относно разпореждането, владеенето и ползването на 
държавната собственост между тях. Възникват дисфункции в управленската система, във 
властовите отношения между различните йерархични нива. Управляващата класа не изпъл-
нява ефективно ролята си на организатор на производствения процес. 
В България тези противоречия се осъзнават от централните органи. Нещо повече! Не 

може да се отрече, че на определен етап – от началото на осемдесетте години централните 
органи се опитват да създадат нормативна база за разгръщането и разрешаването на проти-
воречията между тях и стопанската номенклатура. Тези опити, обаче имат изцяло палиати-
вен характер и по същество не са нищо друго освен облечени в правни норми идеологеми, 
чрез които централните органи се опитват да манипулират съзнанието на работническата 
класа и на стопанската номенклатура. Този проблем ще разгледаме в следващия параграф. 
Преди това ще се спрем на разгръщането и задълбочаването на другото важно противоречие – 
между номенклатурата на БКП в нейната цялост и работническата класа. 

 
Б. Противоречието между съвкупния капиталист и съвкупния работник 
Б.1. Същност на противоречието 
Една от най-важните причини за икономическата криза на централизираната икономика 

можем да открием в динамиката на борбата на съвкупния капиталист – номенклатурата на 
БКП и съвкупния работник. Във всяко общество, в което непосредственият производител е 
отчужден от средствата за производство, както вече показахме, започва борба между съв-
купния капиталист и съвкупния работник, относно деленето на новосъздадената стойност 
на необходима и принадена стойност, независимо от това дали националният капитал е 
атомизиран или е централизиран. Тази борба има характер на общосоциологическа зако-
номерност и е една от формите, в които се проявява основното противоречие на капиталис-
тическия начин на производство. 
В средствата за производство е овеществена обществената производителна сила на тру-

да. С цел да осигури максимално благоприятни условия за развитието на обществената про-
изводителна сила на труда съвкупният капиталист се стреми да увеличава дела на принаде-
ния продукт за сметка на необходимия. Но осигурявайки максимално благоприятни условия 
за набъбването, за концентрацията на капитала, класата на съвкупния капиталист подготвя 
и условията за срив в това самонарастване, условията за икономическа криза. Защо? 
Защото увеличаването дела на принадения продукт за сметка на необходимия води до 

ограничаване на потребителските възможности на масата от населението и до деградация 
на работната сила, води до дисбаланс на производство и потребление, до дисбаланс на 
обективните и субективния фактор на производството. Появяват се дисфункции в сферата 
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на потреблението, паричното обръщение и властовите отношения между: а) номенклатурата 
и наемния работник; б) между различните нива на номенклатурата. Нарастват дезорганизи-
раността, паразитизма и аморалността на управляващата класа. 
Необходимостта от спазването на определени пропорции между обективните и субек-

тивния фактор на производителните сили се забелязва още в зората на развитието на капи-
талистическия начин на производство от някои идеолози на буржоазната класа. В първия 
том на "Капиталът" Маркс привежда един голям цитат от Постлтуейт, който още във втора-
та половина на XVIII век предупреждава английската буржоазна класа да не ограбва работ-
ника, да не поскъпва (чрез данъци и по други начини) най-необходимите му средства за 
живот и да не го принуждава по този начин да работи не пет, както досега, а шест дни в 
седмицата, защото, както казва поговорката, "само работа без игра затъпява". Добрият ан- 
глийски ростбиф и пудинг в стомаха на английския работник, двата или трите свободни дни 
в седмицата и конституционните му свободи са предпоставките за неговата сръчност и за 
славата на английските стоки – счита Постлтуейт.1 
Но едва в средата на XX век господстващите класи в страните от първия ешелон на ка-

питализма под влияние на Кейнсовите изследвания (а също и на упорита борба на работни-
ческата класа и периодичните икономически кризи) започват да водят държавна политика, 
насочена към балансиране пропорциите между необходимия и принадения продукт. 
Пионер в това отношение са САЩ, които още от края на трийсетте години чрез "новия 

курс" на Рузвелт използват държавната машина за синхронизиране на класовите интереси. 
Но много по-рано в САЩ либералите вече са формирали в общественото съзнание на гос-
подстващите класи нагласата, че трябва да се правят отстъпки на наемния работник, че на 
всеки етап на общественото развитие съвкупният капиталист трябва да защищава страте-
гическия, а не непосредствения си интерес. В САЩ още през 1890 г. е приет антитръсто-
вият закон на Шерман. 
Чудесно доказателство за ориентацията към стратегическите, а не непосредствените ин-

тереси в класовото съзнание на управляващата класа в САЩ е свидетелското изложение на 
Тейлър пред специалната комисия на Камарата на представителите (25-30 януари 1912 г.). 
От него може да се разбере как представителите на американския капитал още в началото 
на века се стремят да ограничават апетита на отделния капиталист към свръхексплоата-
ция, колко стриктно се опитват да разберат – не водят ли новите системи на организация на 
труда до повишаване на неговата интензивност и до психически и физически увреждания, не 
заплашват ли с безработица трудещите се, не засягат ли техните синдикални интереси и пр.2 
Да видим по-конкретно как в социалните организми с централизиран национален капи-

тал, където доминира "социалистическата" държавна собственост, стремежът на съвкупния 
капиталист да увеличава дела на принадения продукт за сметка на необходимия води до 
дисфункции в сферата на властовите отношения, потреблението и паричното обръщение. 

 
Б.2. Дисфункции във властовите отношения 
По-рано показахме как на макро, мезо и микроравнище на икономическата система съв-

купният капиталист защитава интересите си относно деленето на новосъздадената стойност 
на необходима и принадена. В условията на еднопартийна политическа система възможнос-
тите му в това отношение са много големи – той присвоява не само принадения, но и части 
от необходимия продукт. Това обаче води до делегитимация на неговата икономическа 
власт над работническата класа. Какво имаме предвид? 

                                                 
1 Маркс, К., Фр. Енгелс, Съч., т. 23, стр. 284, 285. 
2 Виж: Тейлър, Ф. "Научното управление". "Профиздат", 1989, стр. 103, 108, 109, 119, 125, 127, 

128, 137, 138, 143, 146, 150, 151, 152, 167, 168, 169, 172, 177, 179, 180, 181, 183, 190, 195, 211 и мн. др. 
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Маркс отбелязва, че стоката работна сила има особеност в сравнение с другите стоки. А 
именно – в нейната ценност, освен останалите присъщи и на другите стоки елементи (нап-
равените производствени разходи), се включват и исторически, и морален елемент. Лоял-
ността на работническата класа, признаването от нея на икономическата власт на съвкупния 
капиталист за легитимна е налице тогава, когато тя приема, че на дадения исторически 
етап предоставяното ѝ от управляващата класа ниво на потребление е социално справед-
ливо. Но управляващата класа в стремежа си към свръхпечалби подлага работническата 
класа на свръхексплоатация, присвоява не само принадената ценност но и части от необхо-
димата ценност. Това води до делегитимация на икономическата власт на управляващата 
класа. Започва остра класова борба, чрез която се възстановява равновесието. При класи-
ческия капитализъм процесът има цикличен характер и е съществен момент в механизма на 
икономическите кризи. 

При така наречения "социализъм" – съветския държавен капитализъм, процесите са 
идентични, но се проявявят в специфична форма. Обикновено в началния период на гене-
зиса на съветския държавен капитализъм свръхексплоатацията приема изключително груби 
форми. Това води до делегитимацията на икономическата власт и често до делегитимация и 
на политическата власт. Работническата класа освен открита икономическа борба (стачки и 
пр.) активно участва и в политическа борба срещу новата управляваща класа – например 
участието на работническата класа в политическата борба по времето на унгарското въста-
ние 1956 г. По-късно, след като приключи генезисът на държавния капитализъм и той се 
стабилизира като нов тип социално устройство, откритите форми на икономическа борба, а 
също и на политическа борба стават практически невъзможни. Работническата класа за-
почва да прилага скрити форми на борба в защита на икономическите си интереси. Споме-
нахме такива форми като неуплътняването на работното време, самоотлъчките и пр. По съ-
ществена е обаче друга форма на борба! А именно натискът, който оказват работниците в 
предприятията върху стопанското ръководство за по-ниски планове и норми и по-висока 
оценка на труда (трудовите норми са оценка на труда). 

Развиват се много интересни процеси. Висшият етаж на номенклатурата на комунисти-
ческата партия, защитавайки общите интереси на управляващата класа на макро и мезорав-
нище на икономическата система във все по-голяма степен ощетява интересите на работ-
ническата класа – инфлация, високи планове и норми и т. н. Но тъй като, както вече отбеля-
захме, в ценността на работната сила има исторически и морален елемент, тъй като цен-
ността на работната сила има, така да се каже силна инертност, не можейки да реагира на 
макро равнище на икономическата система (съществуването на профсъюзи, изразяващи 
интересите на работническата класа, е напълно изключено), работническата класа реагира 
на микро равнището на икономическата система. Отхвърляйки легитимността на управля-
ващата класа като цяло, тя е готова да признае легитимността на икономическата власт на 
стопанското ръководство на своето предприятие при условие, че то защитава нейните инте-
реси. Тоест, тя е готова да признае легитимността на властта на своето стопанско ръководс-
тво, ако то и осигурява социално справедливото на този етап ниво на потребление. Това 
ниво, обаче, в резултат на дейността на висшите етажи на властта постоянно пада. Поддър-
жането на съществуващото равнище на ценността на работната сила става възможно само 
ако стопанското ръководство на предприятието започне да мами висшестоящите управлен-
ски нива. И то прави това, тъй като, за да изпълнява производствените си задачи, трябва да 
разчита на лоялността на своите работници. Единственият начин да придобие властови 
ресурс над тях е, чрез измами спрямо висшите нива, да поддържа съществуващото ниво на 
потребление на своите работници. Масова практика става надписването на вложения труд. 
В производствените разходи се калкулира значително по-голям обем от реално вложения 
труд. Това, от една страна оскъпява продукцията, а, от друга дава претекст на висшите ор-
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гани да увеличават нормите на труда. Производствената информация, обменяна между раз-
личните нива на управление във все по-голяма степен се "замърсява". Може да се каже, че 
колкото в по-висока степен на макро и мезоравнище на икономическата система се ощетя-
ват интересите на работническата класа, толкова в по-голяма степен централните органи 
губят властовите си ресурси спрямо стопанската номенклатура и се увеличават дисфунк-
циите в управленската верига. 

В 7 глава – "Планиране и пряк административен контрол" на книгата си "Социалисти-
ческата система", Я. Корнай, разглеждайки мотивацията на стопанските ръководители, счи-
та, че при изготвянето на стопанския план, стремейки се да получат колкото се може по-
лесно производствено задание и възможно повече материали и труд за осъществяването му, 
те дават неточна информация за производствените си възможности и правят опити да полу-
чат по-лек план.1 От друга страна обаче, при централизираната икономика според него, 
икономиката е подчинена на политиката. А една от основните цели на икономиката, опре-
делена от политиката е бързият растеж. Поради това стопанския ръководител се разпъва на 
кръст от желанието си от една страна да си осигури комфорт чрез по-ниски планове, а, от друга 
страна, да отговаря на политическите задачи чрез увеличаване обема на продукцията.2 

Това наблюдение е отчасти вярно. Защо отчасти? 
Първо, защото изискването на висшите нива за увеличаване на обема на производството 

не е политическа задача. В желанието да се увеличава производството се проявява приро-
дата на съвкупния капиталист към увеличаване на печалбите. Така че причината са иконо-
мическите интереси на управляващата класа, а не някаква политическа задача. Второ, за-
щото стопанската номенклатура също носи "духа" на капитализма. Първичният рефлекс на 
стопанския ръководител, определян от социалната му роля, е увеличаване на производство-
то, за да се увеличават печалбите. Вярно е обаче, че действа и инстинктът за самосъхране-
ние, вярно е, че в противоположна посока на индивидуално равнище действа и стремежът 
за по-малко рискове. 

Коя от тези две противоположни нагласи ще доминира, зависи от динамиката на отно-
шенията между съвкупния капиталист и съвкупния работник. В периоди, когато има добър 
баланс на интересите между тях, на микроравнище на икономическата система ще домини-
ра нагласата за поемане на рискове – нагласата за агресивно стопанско поведение, нагласа-
та за разширяване на производството. В тази ситуация стопанското ръководство знае, че 
може да разчита на лоялността на своите работници, знае че неговата икономическа власт е 
легитимна и затова то не само, че не крие производствените възможности на своето предп-
риятие, но напротив – склонно е дори да ги преувеличава в стремежа си да получи по-
високи производствени задачи и съответно ресурси. 

В ситуация, обаче, когато интересите на работническата класа са ощетени, тогава доми-
нира другата нагласа. Стопанското ръководство крие производствените си възможности и 
се стреми се към ниски производствени задачи. Неговата лоялност към висшестоящите зве-
на е силно намаляла. Като цяло във властовите отношения между различните равнища на 
управленската верига настъпват дисфункции. Дисфункционални са и властовите отношения 
между управляващата класа и работническата класа. 

 
Б.3. Дисфункции в потреблението и паричния оборот 
Основна характерна черта на централизираната икономика, както посочихме в предния 

параграф, е дефицитът. Какви са причините за незадоволителното потребителско търсене? 
Как да си обясним парадокса, че от една страна има баланс между сумата на цените на про-

                                                 
1 Цит. произв., стр. 127. 
2 Цит. произв., стр. 130. 
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изведените стоки и доходите на населението, а от друга страна факта на огромната диспро-
порция между търсене и предлагане? 

Причините са многообразни. Основните са в разгръщането и задълбочаването на двете 
разгледани противоречия – между централните органи и стопанската номенклатура и между 
номенклатурата и работническата класа. От средата на седемдесетте години и през осемде-
сетте години, от една страна, на макро и мезоравнище на икономическата система силно са 
ощетени интересите на работническата класа, управляващата класа присвоява не само при-
надения, но и части от необходимия продукт. От друга страна, управляващата класа, номен-
клатурата на комунистическата партия не изпълнява ефективно ролята си на организатор на 
производствения процес. Това има за резултат: 

1. Принадена стойност, чийто паричен израз е печалбата реално не се създава. В цените 
на стоките обаче се калкулира печалба. Калкулират се и производствени разходи, в които се 
включва фиктивно положен труд. Възниква и все повече се увеличава разликата между 
калкулирания и реално създавания национален доход. Пускат се парични емисии, зад ко-
ито не стои реално създаден национален доход. Започва постепенно натрупване на диспро-
порция между паричната маса в обръщение и реалният обем на потребителските стоки. 

2. Колкото повече свръхпринаден продукт присвоява съвкупният капиталист, толкова 
по-прахоснически се изразходва новосъздадената стойност, финансовите потоци се насоч-
ват за производство на средства за производство, а не на предмети за потребление. Извън-
редно нараства мощта на отраслите, свързани с добивната промишленост и машиностроене-
то. В СССР министерството на енергетиката, на газовата и нефтената промишленост, на 
черните и цветни метали, на водното стопанство и минералните торове имат производстве-
но строителство за 1987 г. на стойност 330 млрд. рубли, докато министерството на леката 
промишленост има производствено строителство на стойност 5,9 млрд. рубли. Горните отрасли 
образуват своеобразен нулев цикъл, те са "...в значителна степен самозадоволяващи се. Същест-
вуват и работят, за да осигурят жизнената си дейност един на друг, а не на нас и на вас."1 

И се оказва, че в СССР се произвежда повече желязо, цимент, дърво и т.н., отколкото в 
САЩ, но когато потребителят отиде на пазара да си купи пирони, то пирони няма, когато 
иска да си купи дървен материал за ремонт, дървен материал също няма, когато потърси 
цимент – също няма, въпреки неговото свръхпроизводство. 

Ето как естественият стремеж на съвкупния капиталист да увеличава дела на принаде-
ния продукт за сметка на необходимия и да влага този принаден продукт в производството 
на средствата за производство, в обществата с централизиран национален капитал, с доми-
нираща държавна собственост неминуемо поражда дефицит. 

Дефицит на какво? Дефицит на предмети за потребление. 
Обикновено, когато се разкриват особеностите на кризата в обществата с централизиран 

национален капитал в сравнение кризата в обществата с атомизиран национален капитал, се 
казва, че в първия случай това е криза на дефицита, а във втория – на свръхпроизводството. 
Това не е така. Дефицит и свръхпроизводство има и в единия, и в другия случай. Дефицитът 
и в двата случая е на предмети за потребление за широките народни маси (в единия случай 
те изобщо не се произвеждат, а в другия са недостъпни), но свръхпроизводството в първия 
случай е на средства за производство, а във втория – на луксозни стоки. 

Първопричината за кризата и в двата случая е ограничаването на потребителските 
възможности на масата от населението. 

                                                 
1 Гайдар, Е., В. Ярошенко, Нулевой цикл – к анализу механизма ведомственой экспанзии, "Ком-

мунист", № 8, 1988, стр. 76, 77. 
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Може да ни се възрази, че това не е така, тъй като при нас спестяванията на населението 
по време на "социализма" са съизмерими с националния доход, търсенето значително пре-
вишаваше предлагането и покупателните възможности на населението са високи. 

Дали е така? Действително през 1989 г., както вече отбелязахме, спестовните и жилищ-
носпестовните влогове имат обем 19 075,9 млн. лв. Националният доход през тази година е 
28 122,1 млн.лв. Или спестяванията на населението са 67,8% от националния доход, което е 
твърде висок процент. На пръв поглед покупателните възможности на населението са висо-
ки. Ако разгледаме обаче структурата на спестяванията в Държавна спестовна каса към 
01.01.1990 г., ще видим, че от целия брой партиди 10 608 816 със сума на остатъка 
16 180 346 хил. лв., броят на партидите от 0 до 2000 лв. е 8 199 240 със сума на остатъка 
3 993 893 хил. лв. 

Или броят на партидите до 2000 лв. е 77% от общия брой, а сумата от остатъка на спес-
тяванията до 2000 лв. е само 25% от общите спестявания. С други думи, основната маса от 
населението има спестявания до 2000 лв. Ако допуснем, че в едно семейство има по два 
влога, което е често явление, значи все пак за масата от населението спестяванията са до 
4000 лв. Като парична маса тези влогове са незначителна част от общата сума на влоговете. 
Следователно за мнозинството от населението спестяванията имат характер на отложено 
потребление – бели пари за черни дни. 

Как се е стигнало до това положение, че значителна част от спестовните влогове са ре-
зултат на отложено потребление? 

Повишавайки цените на потребителските стоки и особено на предметите за дълготрайна 
употреба, на жилищата, на леките коли и пр., от една страна, и запазвайки ниско равнище 
на работните заплати, от друга, съвкупният капиталист – партийната номенклатура, при-
нуждава значителни слоеве от населението да ограничават потреблението си, за да могат 
да придобият жизнено необходимите жилища, мебели и пр. Така че дефицитът не е дефицит 
просто защото няма производство, но е и дефицит, защото, както и при страните с атомизиран 
национален капитал, цената на стоките не е по джоба на значителни слоеве от населението. 

Но управляващата класа възприема отложеното потребление не като индикатор, че це-
ните са високи, а като индикатор, че цените са ниски. Неин основен лозунг е: "Да прибе-
рем тези пари!", и тя намираше най-благовидни предлози да повишава цените най-напред 
на алкохола и цигарите, след това на месото и сиренето, а най-накрая и на хляба. Между- 
временно се повишават цените и на останалите стоки. Резулататът обаче е сключването на 
порочен кръг и засилването на инфлацията. Защо? 

Защото колкото повече цените на стоките надвишаваха тяхната стойност (ценност) (да 
не се бърка стойност със себестойност), толкова по-малко стоки се купуват. (В нашата стра-
на например в края на "социализма" има залежали стоки за над 2 млрд. лева – значителна 
сума, ако я съизмерим с националния доход.) Това води до намаляване на бързината на па-
ричния оборот, на възвръщаемостта на парите в банките. И тъй като в определен момент се 
оказва, че съвкупният капиталист не разполага с пари, за да изплати заплатите и пенсиите, 
той се виждаше принуден да нареди на банката да пусне нова емисия. С това само се засил-
ват кризисните процеси.1 

3. Паричната маса в населението образува значителен кредитен ресурс и се използва от 
управляващата класа за капитално строителство. Българското гражданство през осемдесетте 
години кредитира управляващата класа и неговите доходи "угасват" не само в покупките 
на предмети за потребление, но и в създаваните производствени мощности. Срещу парич-

                                                 
1 Анализът обхваща първата фаза на кризата – до началото на 1990 г. След преврата на 10.11.1989 

г. вече започват да действат и други фактори, задълбочаващи кризата, но и същевременно създаващи 
предпоставки за излизане от нея. 
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ната маса, с която разполага населението, стои не само сумата на цените на потребителски-
те стоки, но и част от създаваните производствени фондове. Средствата за производство 
обаче не се пускат на пазара. Липсата на пазар на средства за производство не позволяваше 
паричната маса в населението да бъде "погълната" от наличния стоков фонд и чрез преразп-
ределение на средствата за производство да бъде решен проблемът дефицит и да се намалят 
дисфункциите в потреблението и паричния оборот. 

4.1.4. Стратегията и идеологемите на номенклатурата на БКП  
в условията на криза 

В условията на криза, на спадаща ефективност на производството и увеличаваща се зад-
лъжнялост на предприятията централните органи постепенно изпадат в паника. Те във все 
по-голяма степен губят властовите си ресурси и възможностите си да създават трудова мо-
тивация както у средните звена на управленския апарат и на стопанската номенклатура, 
така и у работническата класа. От началото на осемдесетте години централните органи съз-
дават стратегия, чрез която мислят че ще могат да въздействат върху стопанската номенк-
латура и работническата класа, че ще могат да създадат за тях трудова мотивация. 
Стратегията се нарича "нов икономически механизъм". Самият термин "нов икономи-

чески механизъм" възниква още в средата на седемдесетте години. Но тогава в неговото 
съдържание на практика няма нищо ново, нищо различно като стратегия за взаимоотноше-
нията между централните органи и стопанската номенклатура, между комунистическата 
номенклатура като цяло и наемния работник. Има много "учено" звучащи "мащабни страте-
гии", като например мултипликационния подход и др., но те не са свързани с никакви прин-
ципно нови моменти в отношенията между централните органи и стопанската номенклату-
ра, между номенклатурата и работническата класа. Единственият нов момент, по-точно 
фраза, изказана от лидера на БКП Т. Живков, на пленум на ЦК на БКП проведен на 1 юли 
1976 г., подсказваща, че в централните органи подготвят нова стратегия, е, че "Единната 
щатна таблица и единната тарифна мрежа ще определят само възможностите (подч. от нас) 
за получаване на определена основна заплата... занапред твърдо ще се прилага принципът 
всеки лев от работната заплата да се заработва".1 
В тази фраза е може би генезиса на една от много важните идеологеми на номенклатура-

та на БКП през осемдесетте години – за работната заплата като "резултативна величина". 
През осемдесетте години "новият икономически подход" постепенно се изпълва с ново съ-

държание. Два са основните "стълба", които управляващата класа заложи в новата си стратегия: 
1. Поставянето на отношенията между стопанските единици и между тях и другите 

икономическа агенти на икономическа основа. 
2. Развитие на демокрацията в трудовите отношения. 
Приети са редица нормативни документи – например: Постановление №53 на МС от 31 

декември 1981 г. за усъвършенстване на икономическия механизъм през осмата петилетка, 
ДВ, бр. 8 от 1982 г.; Кодекс на труда, ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г; Правилник за стопанска-
та дейност, ДВ, бр. З от 1987 г.; Указ №56 за стопанската дейност, ДВ, бр. 4 от 13 януари 
1989 г. и др. Чрез тези нормативни документи са направени изменения в отношенията меж-
ду централните органи и стопанската номенклатура. Но те не променят качествено техния 
характер. Измененията имат палиативен характер. Нито отношенията между стопанските 
единици са поставени на икономическа основа, нито се установява демокрация в трудовите 
отношения. 

                                                 
1 Виж: Живков, Т. "За нов подход в икономическата политика на Българската комунистическа партия". 

В: "Икономическата политика на Българската комунистическа партия", "Партиздат", С, 1982, стр. 167. 
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Другояче не може и да бъде!1 Не искаме да подценяваме това, което е направено, защото 
то не е малко и безспорно изиграва позитивна роля за "разчупване" на социалните отноше-
ния.2 Но на практика "новият икономически подход" всъщност е средство на централните 
органи за изработване на широка гама от идеологеми, чрез които те се опитват да манипу-
лират съзнанието на стопанската номенклатура и работническата класа и да възвърнат у 
тях "изпарилата" се в резултат на свръхексплоатацията трудова мотивация. Такива такти-
чески идеологеми са за работната заплата като резултативна и остатъчна величина, за прев-
ръщане на стопанските организации в самоуправляващи се единици, за предаването на со-
циалистическата собственост за стопанисване и управление на трудовите колективи (поста-
новката за собственика и стопанина на социалистическата собственост), за фирмената орга-
низация на труда, за стабилизационната програма и пр. 
Тези идеологеми съдържат два момента. Първият – създаване на илюзии, че ако работ-

никът или стопанският ръководител работи самоотвержено и всеотдайно, то неговите дохо-
ди ще се увеличат съществено. Вторият момент е заплахата, че в обратния случай доходите 
му ще бъдат съществено накърнени. Но самите нормативни документи са вътрешно проти-
воречиви. На практика нито доходите се увеличават при всеотдаен труд, нито се налагат 
сериозни санкции в обратния случай. Затова и въздействието на тези идеологеми е нищожно. 
Има ли въздействие например идеологемата за работната заплата като резултативна и 

остатъчна величина? Тази идеологема цели да стресне работниците със заплахата, че ако не 
заработят с много по-голяма всеотдайност ще останат без доходи. Идеологемата е сериозно 
подплатена нормативно и заплахата е съвсем истинска. В чл. 88. (1) на Правилника за сто-
панска дейност е записано, че фонд "Работна заплата" е резултативно-остатъчен и се поста-
вя в пряка зависимост от размера на общия доход. А в чл. 105. е записано, че работната зап-
лата на работниците и помощния персонал, на ръководителя и неговите заместници и на 
другите ръководни кадри не се гарантира. Нейният размер зависи от техния реален принос 
за изпълнение на възложената работа, от крайните годишни резултати и от наличието на 
средства по фонд "Работна заплата". А фондът "Работна заплата" се получава едва след като 
от доходите на предприятието се отчислят: акцизът; рентните вноски; данъкът върху реали-
зацията; вноските за общинските народни съвети; погашенията и лихвите по кредитите за 
капитални вложения; застраховките; материалните разходи за реализираната продукция; отчис-
ленията за фонд "Развитие и техническо усъвършенствуване"; отчисленията за фонд "Стопански 
риск"; вноските за невъведени в срок основни производствени фондове и за недостигане на тех-
нико-икономически показатели и евентуално данъкът върху работната заплата.3 
Много е интересен въпросът за евентуалното начисляване и на данък върху работната 

заплата. Този момент е определен в чл. 90. Там е записано, че когато начисленият фонд "Ра-
ботна заплата" е по-голям от полагащия се по чл. 88, фонд "Работна заплата" се облага с 
данък, а размерът на данъка е разликата между начисления и полагащия се фонд "Работна 
заплата". Полагащият се фонд "Работна заплата" се определя от Министерския съвет –  
чл. 88.(2). Получава се, че работната заплата е резултативно-остатъчна величина само ако 

                                                 
1 Това че в рамките на държавната собственост възможностите за поставяне на отношенията меж-

ду предприятията и предприятията и централните органи на икономическа основа, а също и че разви-
тието на демокрацията в трудовите отношения са крайно ограничени и по принцип могат да имат само 
палиативен характер прекрасно е разкрито в книгата на Е. Матеев "Структура и управление на иконо-
мическата система", Изд. "Наука и изкуство", С., 1987. Виж по-специално 8 гл. – "Икономическа ро-
мантика". 

2 Например възможностите, които се създават за полагането на допълнителен труд, за развитието 
на частна стопанска дейност, за сключването на колективни трудови договори и пр. 

3 Виж: "Схема за разпределение на дохода на предприятието", "Правилник за стопанската дей-
ност", С., 1987, стр. 70. 
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доходите на предприятието са по-ниски от планираните. Тогава предприятието изплаща на 
централните органи многобройните си задължения, а за работниците – каквото остане. Ако 
обаче доходите на предприятието са по-високи, тогава работната заплата практически не е 
резултативно-остатъчна величина, защото работниците получават полагаемото им се 
възнаграждение, определено от Министерския съвет, а по-големия остатък се прибира от 
централните органи чрез данъка върху работната заплата. 
На практика чрез нормативната уредба се обезсилва илюзията на идеологемата за резул-

тативно-остатъчния характер на работната заплата, че при всеотдайна работа работниците 
ще получат по-високи доходи. Но и заплахата, че в обратния случай доходите на работни-
ците ще бъдат сериозно накърнени на практика също не действаше. Защо? 
Първо, защото работниците съвсем правилно смятат, че продавайки работната си сила 

на номенклатурата на БКП, предоставят на нея правото и задължението да организира про-
изводствения процес и да използва тяхната работна сила по най-ефективен начин. За резул-
татите от дейността на предприятието те не носят никаква отговорност и не се чувстват ни 
най-малко длъжни да губят доходите си поради дезорганизираността на управляващата кла-
са. Техният натиск върху стопанската номенклатура да подържа съществуващото ниво на 
доходи е силен и безкомпромисен. 
Второ, защото управляващата класа въпреки силното си желание не посмява да посегне 

на доходите на работническата класа. Когато фондът "Работна заплата" не достига за изп-
лащане на заплатите на работниците, на предприятията се отпускат дотации, дават се бан-
кови кредити и т. н. Така че идеологемата за работната заплата като резултативна и оста-
тъчна величина на практика изобщо не изигра ролята за която беше създадена – да моти-
вира трудовата активност на работниците чрез заплахата за орязване на техните доходи. 
Подобно е въздействието и на другите две идеологеми: а) за превръщане на стопанските 

организации в самоуправляващи се единици; б) за предаване на социалистическата собстве-
ност за стопанисване и управление на трудовите колективи. 
В Правилника за стопанската дейност в чл. 1. (1) е фиксирано, че този правилник урежда 

управлението на стопанската дейност на самоуправляващите се стопански организации. В 
чл. 2. е фиксирано, че стопанската дейност се организира, ръководи и осъществява на осно-
вата на последователното прилагане на принципите на стопанското самоуправление и стро-
гото прилагане на принципа: отговорност носи този, който в рамките на своите компетен-
ции взема решението и създава условия за неговото изпълнение. По-нататък в чл. 11. (1), е 
отбелязано, че стопанин на социалистическата собственост във всяка организационна фор-
ма за стопанска дейност е трудовия колектив, а в ал. 2. – че трудовият колектив решава са-
мостоятелно въпросите по стопанисването на предоставената му социалистическа собстве-
ност и се самоуправлява в рамките, установени от нормативните актове, като носи отговор-
ност за резултатите от своята дейност. 
Дотук добре! Изглежда, че наистина централните органи са решили да прехвърлят фак-

тическата власт – владеенето на капитала, върху стопанската номенклатура. А освен това 
въвеждат широка демокрация в трудовите отношения. Обаче! По нататък в правилника има 
членове, които на практика изпразват от съдържание току-що цитираните постановки. В 
чл. 13. (6) е фиксирано, че предприятието не може да отказва сключването на договори за 
задоволяване нуждите на потребителите със стоки и услуги по асортимент и качество по 
определения му предмет на дейност и в рамките на производствения му капацитет; в чл. 14. 
(1) – че предприятието е длъжно да осъществява определения му предмет на дейност. При 
нарастване на потребностите то е длъжно да ги задоволява, включително и чрез разширя-
ване на производствения си капацитет, а в ал. 2 – че номенклатурата на производството в 
обем съответстващ на потребностите на страната и на поетите задължения за износ, може да 
се изменя само по решение на Стопанския съвет при Министерския съвет. 
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Вижда се, че фиксираните в първите членове на правилника самостоятелност и само-
управление на стопанските организации напълно се отхвърлят от следващите членове. 
Същото се отнася и за "предаването" на социалистическата собственост за стопанисване и 
управление на трудовите колективи. Нищо не се променя нито във фискалните отношения 
между държавата и предприятията, нито във властническите отношения между централните 
органи и стопанската номенклатура. С нищо не се повишават правата на предприятието да 
се ползва от печалбите си. Променя се само това, че средствата за производство се преза-
числяват на предприятието по тяхната първоначална (а не остатъчна) стойност и отго-
ворност за финансовите задължения на предприятието се търси не само от стопанското му 
ръководство, но и от основния му трудов колектив. Поради това и тези идеологеми не 
можаха да послужат като мотивиращ фактор за трудова активност. Трудовите колективи ни 
най-малко не се чувстват отговорни за увеличаващите се провали в предприемаческата дей-
ност на номенклатурата. 
В Правилникът за стопанска дейност има още една много интересна идеологема. В чл. 32. е 

записано че самоуправляващата се стопанска организация не отговаря за задълженията на 
държавата и на другите ССО, както и държавата не отговаря за задълженията на ССО... 
Първата част е изцяло хипотетична. Тя е написана, така да се каже заради "добрия тон". 
До 10.11.1989 г. на никого и през ум не му минава да търси задължения на държавата от 

едни или други стопански организации. След 10 ноември нещата се променят, но това е 
друг въпрос. Важна е втората част. Този член е написан заради нея. Чрез тезата си, че 
"държавата не отговаря за задълженията на ССО", централните органи се опитват да мани-
пулират стопанската номенклатура. Опитаха се да я убедят, че не те, а тя носи отговорност 
за нарастващите задължения на предприятията. Стопанската номенклатура не се поддаде на 
идейната манипулация. Тя гледа на себе си като на изпълнител на решения, вземани "отго-
ре". И тъй като няма никаква вина за макросредата, в която функционира предприятието (а 
тя е отчайващо лоша), стопанската номенклатура не се чувства ни най-малко длъжна да се 
свръхнапряга и да прави нещо повече от възможното, за да измъкне предприятието от уве-
личаващата се задлъжнялост. 
Тази идеологема, обаче получава "нов живот" след 10.11.1989 г. Оказва се, че тя много 

сполучливо може да "обоснове" отказа на управляващата класа да изплати заплатите, които 
тя дължи на работниците от много държавни фирми упражнявали стопанска дейност в чуж-
ди държави. И досега много работници от фирми, извършвали стопанска дейност в чужди 
страни (например "Булгаргеомин", Техноекспортстрой" и др.) продължават, по-често неус-
пешно, да правят стачки, за да си получат парите. 
Интересно е, че и политическият противник на номенклатурата на БКП – елитът на СДС, 

след като идва на власт, също отказва да изплати тези пари на работниците. По късно и ели-
тът на НДСВ също не изплаща заплатите на работниците. 
Когато обаче управляващата класа се опитва да приложи този член и се отказва да изп-

лаща задълженията на държавните фирми и банки спрямо външни контрагенти, тя среща 
решителна, добре организирана международна съпротива и в края на краищата се вижда 
принудена да изплаща своите външни задължения. 
Последната идеологема, която номенклатурата на БКП създава, преди да загуби полити-

ческата власт, е т.нар. "стабилизационна програма". Още в резолюцията на проведения на 
11-12 декември 1989 г. пленум на ЦК на БКП, в изказването на Б. Белчев по БНТ на 
30.12.1989 г. и др. се очертава стратегията на "стабилизационната програма". А именно най-
напред да се "стабилизира" икономиката, а след това да се правят реформи. По-късно стана 
ясно какво се има предвид под "стабилизиране" на икономиката. А. Луканов в качеството си 
на министър-председател предлага на първия свободно избран след 10.11.1989 г. парламент 
да приеме постановление за скокообразно вдигане на цените на стоките за широко потреб-
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ление. Обосновката е, че по такъв начин ще се "стабилизира" икономиката и след това ве-
че, след като предприятията станат печеливши, те могат да бъдат изгодно продавани – тоест 
може да стартира приватизацията. Тази идеологема, както и останалите се оказа неефектив-
на. Общественото мнение не се оставя да бъде излъгано. В парламента икономическите ек-
сперти на СДС правят остра критика на предложението на А. Луканов. Особено силна е 
критиката на И. Костов, който обяснява какви ще бъдат последиците от ценовия шок – 
обезценяване на спестяванията на населението. Предложението на А. Луканов става повод 
за искане на неговата оставка и за падането на неговото правителство. Но идеологемата за 
"стабилизационната програма" по неочакван начин проработва веднага след това. След като 
е образувано първото коалиционно правителство на БСП и СДС, същият И. Костов в качес-
твото си на министър на финансите внася в Министерския съвет и е прието на 29.01.1991 г. 
Постановление №8 за "Либерализация на цените и социална защита на населението". Чрез 
това постановление се реализира основния замисъл на "стабилизационната програма" на 
А.Луканов – ценови шок срещу българското гражданство. В този случай идеологемата про-
работва, защото е пропагандирана от личности, които се възприемаха от общественото мне-
ние като борци срещу номенклатурата на БКП, а не като оръдия за спасяване на нейната 
икономическа власт, каквито всъщност са. 

4.2. Социалната промяна в България след 10.11.1989 г. – преход  
от централизирана към корпоративна собственост 

4.2.1. Същност на социалната промяна 

Банкрутът на управляващата класа – номенклатурата на БКП, закономерно довежда до 
политическия преврат на 10.11.1989 г. След него започва качествена промяна в характера 
на социалните, политическите и производствените отношения в България – на първо място 
на отношенията на собственост. Превратът е неочакван.1 Все още се спори, доколко той е 
бил закономерен. Публикуването на спомените на тогавашния посланик на СССР в Бълга-
рия – Шарапов, показва, че успехът на преврата в голяма степен се дължи на натиска, кой-
то правителството на Горбачов е оказвало на Т. Живков. С оглед на това обстоятелство – 
намесата на външния фактор, действително е уместен въпросът, при липса на този натиск въз-
можно ли е да се извърши политическият преврат и да започне толкова радикална промяна. 

Според нас социалната промяна в този период е неизбежна. Фактът, че правителството 
на А. Луканов скоро след преврата обявява мораториум върху плащанията по външния 
дълг, показва, че икономически положението е съвсем неудържимо. Срещу правителството 
на Т. Живков се противопоставя не само СССР, но и целият западен свят. Впрочем напълно 
е вероятно западни разузнавания също да са участвали в подготовката на преврата, въпреки 
че и досега няма публикувани данни за това. За отрицателното отношение на западните 
правителства към управлението на Т. Живков показателна е "закуската" на френския прези-
дент Ф. Митеран с българските "дисиденти" по време на официалното му посещение в Бъл-
гария. А също и популяризирането на дейността на опозиционните организации в България, 
като "Клубът за подкрепа на гласността и преустройството", профсъюз "Подкрепа" и т.н., от 
радио "Свободна Европа", радио "Дойче веле" и др. В условия, когато се разпада еднопар-

                                                 
1 По повод на "нежните революции" в Източна Европа Г. Фотев уместно отбелязва, че "Начинът, 

по който се осъществи колапсът на тоталитарно-комунистическата метасистема, не беше предвиден и 
от най-проницателните футуролози, нито беше очакван от главните актьори взели пряко участие в 
това събитие." Виж: Фотев, Г. "Криза на легитимността", УИ "Св. Климент Охридски", С., 2000, стр. 117. 
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тийната политическа система в цяла Централна и Източна Европа, вероятността това да не 
стане в България е много малка, на практика – никаква. 

Ролята на преврата – свалянето на Т. Живков от власт на 10.11.1989 г., не бива нито да се 
преувеличава, нито да се подценява. Сред политическия елит на преименуваната БСП има 
среди, които особено по времето на правителството на Жан Виденов се опитват да преуве-
личат ролята на преврата на 10.11.1989 г. и да демонизират организаторите на този прев-
рат. Кръгът на А. Луканов е наречен презрително "перестройчици" и се прокарва тезата, че 
ако не са били те, БСП не би изгубила властта и би запазена съществуващата еднопартийна 
политическа система. 

Сред политическия елит на антикомунистите, в частност на СДС пък има среди, които 
подценяват ролята на преврата на 10.11.1989 г. Според тях това е вътрешнопартиен прев-
рат без особено значение за социалната промяна в България. Истинският преврат се е из-
вършил през юли 1990 г., когато в резултат на "народния бунт" Петър Младенов е принуден 
да подаде оставка като президент на страната. 

Ролята на 10.11.1989 г. за стартиране на социалната промяна в България е безспорна. 
След идването на власт на Горбачов в СССР и началото на "перестройката", в българското 
обществено съзнание и особено в съзнанието на българската интелигенция настъпват сери-
озни промени. Сред интелигенцията се създава подчертан негативизъм към управлението на 
Т. Живков. За значителна част от интелигенцията властта на тогавашната върхушка на но-
менклатурата на БКП е загубила легитимност. 

Повечето от тези, които искат промяна в характера на управление, обаче виждат промя-
ната в смяна на управляващата върхушка. Малка част от интелигенцията иска промяна в 
политическата система. От нейните среди в края на осемдесетте години възникват и пър-
вите опозиционни организации. Но опозиционната дейност е твърде слаба, за да даде старт 
на сериозна социална промяна. Същностна промяна в характера на обществото става въз-
можна след смяната на политическата система, тоест едва след 10.11.1989 г. Делото на така 
наречените "перестройчици" изиграва силно позитивна роля за стартирането на назрялата 
трансформация на българското общество. 

Каква е същността на започналата след 10.11.1989 г. социална промяна в България? 
Политическите елити на БСП и СДС лансират две коренно противоположни по оценката 

си идеологеми за същността на социалната промяна в България. Според "червения" полити-
чески елит същността на социалната промяна се изразява в "реставрация" на "дивия" капи-
тализъм. Според синия политически елит същността на социалната промяна е във връщане-
то към нормалния тип общество – капитализма. И двете идеологеми изхождат от погреш-
ната постановка, че преди 9.09.1944 г. в България капиталистическият начин на производс-
тво е бил доминиращ, а след 9 септември в нашата страна е имало "социалистическо" об-
щество. Двете идеологеми независимо от оценката си за "социализма" и додеветосептемв-
рийския капитализъм, имат еднаква визия за същността на социалната промяна – това е 
преход от "социализъм" към капитализъм. 

От началото на 90-те години в контекста на парадигмата "буржоазна революция, дър-
жавен капитализъм, групова собственост" ние интерпретираме социалната трансформа-
ция в България и другите източноевропейски страни като преход от една фаза в развитието 
на капитализма в следващата негова фаза. При трансформацията номенклатурата на кому-
нистическата партия, възползвайки се от властовите си позиции всмуква националното бо-
гатство и спестяванията на населението и от съвкупен капиталист се превръща в съвкупност 
от капиталисти. 

В средата на 90-те години Д. Минев също разработва подобна концепция, макар и с друг 
терминологичен апарат. Според него същността на социалната промяна в България е ре-
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концентриране на икономическата власт на елита, която е била загубена в хода на индуст-
риалното развитие.1 

Според неговата теория в България още от средата на 60-те години, създадената вече 
индустриална система започва да оказва натиск за "опазаряване", който ерозира властта на 
елита. До осемдесетте години протича потискано пазарно развитие. Потискането се дължи 
на запазването на предишния "индустриализационен" механизъм за властване на елита. По-
ради това "...преходът след 1989 г. не би могъл да бъде "преход към пазарна икономика" в 
буквалния смисъл. Той би могъл само да ускори и улесни предишния спонтанен преход или 
да го спре."2 В България след 10.11.1989 г. се е получило по-скоро второто. "Бавният, спон-
танен преход, който въпреки противодействието на елита е протичал в продължение на 
почти 20 г. (през 70-те и 80-ти години), беше спрян през петте години след 1989 г. Проме-
ните през този петгодишен период имат характер на демаркетизация. И това е било неиз-
бежно при реконцентрирането на икономическата власт на елита. Защото пазарната иконо-
мика и преди всичко бързото въвеждане на адекватна нормативна регулация не би позволи-
ла да се реконцентрира икономическата власт. За постигането на последното е необходим 
период на безнормие... т.нар. преход не е бил и не е могъл да бъде "преход към пазарна 
икономика". Той е само прекъсване на предишното развитие, за да възстанови елитът загу-
бените си позиции. След това прекъсване пазарът отново ще се възроди, просто защото ин-
дустриалната система не може да съществува другояче."3 

От гледна точка на категориите "революция" и "контрареволюция" според Д. Минев, 
преходът в България, особено през първата му фаза, е "контрареволюция на елитите", прек-
ратила временно пазарното развитие, за да се реструктурира богатството, т.е. да се концент-
рира отново икономическата власт."4 

Това разбиране на същността на социалната промяна, колкото и парадоксално да звучи, 
има силен евристичен заряд. Би могло да се спори по използваната от Д. Минев термино-
логия. Например, доколко в предходния период е протичал процес на дисперсия на властта, 
доколко процесите в отношенията между различните йерархични звена на икономическата 
система могат да се определят като деконцентрация на властта. Такива процеси безспорно 
протичат. Но достатъчно ли силни са те, за да определим чрез тях същността на промените 
на отношенията между централните органи и стопанската номенклатура и между управля-
ващата класа и работническата класа? 

Според нас по-удачният термин е "загуба на властови ресурси". Имаме предвид, че 
всички нива на управленската система постепенно губят властовите си ресурси. Загубата на 
властови ресурс от едно управленско ниво не означава, че този ресурс се е "прелял" в по-
ниското звено. Въпреки че и това става. По-честият процес е просто "изпаряването" на 
властови ресурси. 

Терминът реконцентрация на икономическата власт, който Д. Минев използва за периода 
след 10.11.1989 г., е по-сполучлив. Но той предполага предходен процес на деконцентрация 
на властта, което от терминологична гледна точка смущава. По-подходящ е терминът акуму-
лация на властови ресурси от елита, за да изрази същността на този процес. Сполучлив е тер-
минът "аномия", който Д. Минев използва, за да означи съзнателно създадената от елита сре-
да, в която се извършва реконцентрацията на властта (или акумулацията на властови ресурси). 
Този термин е класически за социологията и неговата употреба тук е съвсем на място. 

                                                 
1 Минев, Д., П. Кабакчиева, Преходът, елити, стратегии, УИ "Св. Климент Охридски", С., 1996, 

стр. 65. 
2 Пак там, стр. 85. 
3 Пак там. 
4 Пак там, стр. 88. 
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Коя от двете визии за същността на социалната промяна е вярна – официалната, в двата 
и ценностно алтернативни варианта, или алтернативната, основаваща се на парадигмата 
"буржоазна революция, държавен капитализъм, групова собственост"? 

По-рано показахме, че при държавния капитализъм има пазарни отношения. Но те не 
обхващат един значим сектор на икономиката – на средствата за производство. По точно 
липсва вътрешен пазар на средствата за производство.1 

След 10.11.1989 г., в условията на банкрут на управляващата класа като собственик на 
националния капитал започва спонтанен процес, от една страна, на дисперсия на едрия 
централизиран държавномонополистичен капитал, на дисперсия на "социалистическата" 
държавна собственост, а от друга, на неговата концентрация и централизация в ръцете 
основно на превръщащите се в самостоятелни капиталисти представители на номенклату-
рата на БКП. Започва постепенно включване в орбитата на пазарните отношения и на сред-
ствата за производство, на "социалистическата" държавна собственост. От тази гледна точка 
политическият преврат на 10.11.1989 г. дава тласък на укрепването и разгръщането на 
пазарните отношения в България. Този процес е неизбежен. Каква обаче е стратегията на 
управляващата класа в условията на спонтанно протичаща дисперсия на едрия централи-
зиран национален капитал, на "социалистическата" държавна собственост? Тази стратегия 
към укрепване на пазарните отношения ли е насочена, или обратно – към създаване на 
пречки за тяхното разгръщане? 

Две са възможните принципни стратегии на управляващата класа: 1. Тя може да води 
политика, чрез която се реализира в максимална степен общият интерес на социума и мак-
симално бързо се реализират назрелите промени в социално-икономическите отношения; 2. 
Тя може да води политика, чрез която реализира своя тесен социалногрупов интерес и об-
себва за себе си привилегировани позиции в социалното пространство. 

Обикновено реалната политика на управляващата класа е междинен вариант на двете 
възможни стратегии, повече или по-малко близка до единия от тях. 

След 10.11.1989 г. в България много бързо се извършват изключително важни изменения 
в сферата на политическите отношения. На 7.12.1989 г. с неофициалното съгласие на но-
вата върхушка на БСП е учреден Съюзът на демократическите сили (СДС). На 16.01.1990 г. 
започват заседанията на "Кръглата маса". На 10 и 17.06.1990 г. се провеждат първите сво-
бодни избори за VII Велико народно събрание. То отменя конституцията от 16.05.1971 г. На 
практика за един изключително кратък период в сферата на политическите отношения се 
извършват качествени изменения. Преминава се от еднопартийна към плуралистична по-
литическа система. Заслуга за бързите изменения на политическата система имат А. Лука-
нов – тогава неформален лидер на "червения" политически елит, и Ж. Желев – лидер на но-
вия "син" политически елит. 

Какво, обаче, става в сферата на икономиката? 
Възловият проблем в сферата на икономиката в условията на банкрут на номенклатурата 

на БКП в качеството и на съвкупен капиталист е бързото извършване на приватизация, с 
постъпленията от която да се изплатят външния и вътрешния дълг, рентата на селяните, да 
се създадат пенсионни и социално осигурителни фондове, да се реституира национализира-
ната след 9.09.1944 г. собственост и се изплатят пропуснатите ползи и пр. Това са ясните 
действия, които се изискват от управляващата класа при условие, че тя действително си поставя 
за цел преход към "пазарна" икономика, при условие, че тя действително иска да постигне "об-
щото благо", каквито са декларациите и на "червения", и на "синия" политически елит. 

                                                 
1 Във външноикономическите отношения средствата за производство не се отличават със стокова-

та си форма от предметите за потребление. 
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"Червеният" политически елит, въпреки декларациите си, съвсем няма намерение да 
прави приватизация.1 Той пуска в обръщение идеологемата за "стабилизационната програ-
ма" и се опитва чрез ценови шок да ликвидира задълженията си към българското граждан-
ство. Този опит не е успешен. Но първото коалиционно правителство – на Д. Попов с по-
мощта на сините икономически министри и на първо място на И. Костов (който преди това 
ожесточено критикува политиката на ценови шок) управляващата класа реализира точно 
тази стратегия на А. Луканов. Вместо към приватизация, дисперсия на едрия централизиран 
държавно монополистичен капитал и преход към пазарна икономика се преминава към по-
литика на източване на спестяванията на населението и на оборотния капитал на дребния и 
средния бизнес чрез поредица от ценови шокове, политика на декапитализация на предпри-
ятията, на извънредно бързо, чрез използване машината на държавната власт, трупане на 
личните капитали на управляващата върхушка. Тази стратегия на управляващата класа на прак-
тика блокира реформите. Реализира се "плитък" вариант на социалното развитие. 

Може да се предположи, че управляващата класа не се е "сетила" какво трябва да се пра-
ви и поради "невежеството" си не е реализирала оптимален вариант на социалната транс-
формация. Въпреки че подобен момент има, той не е определящ. Защо? 

Защото непосредствено след 10.11.1989 г. правителството на България се обръща към 
фондацията на Националната камара на САЩ с молба за помощ в изработването на страте-
гията на реформите. Фондацията откликва на молбата, събира екип от американски експер-
ти от деловите и академичните среди, който през август 1990 г. посещава България и със 
съдействието на български партньори изработи програма за реформи – така наречената 
програма на Ран и Ът.2 

В програмата са предложени три групи реформи според приоритетите на проблемите: 
1. За незабавно прилагане; 2. За прилагане в средносрочен план; 3. За прилагане в по-
дългосрочен план. От първата група – за незабавно прилагане – първото нещо, което се 
препоръчва на правителството, е "Да се приеме и започне приватизационна програма, 

                                                 
1 Ето едно лично впечатление на Г.Найденов: "По време на първото правителство на А. Луканов 

все още бях член на "Клуба за подкрепа на гласността и преустройството". Става дума за "червения" 
клуб, а не за клубовете на П. Симеонов, които вече бяха станали колективен член на СДС. Новият 
"червен" политически елит ухажваше нашия клуб, тъй като клубът беше, така да се каже, моралният 
гарант за неговото присъствие във властта. В политическо, интелектуално, а и във всяко друго отно-
шение клубът беше напълно импотентен. Но новите "червени" бонзи създадоха нещо като ритуал. 
Периодически изпращаха на срещи с нас важни шефове от правителството – министри или висши 
служители. Една от срещите беше със Стефан Стоилов, тогава министър без портфейл. Зададох на 
Стоилов въпроса: "Тъй като бързата приватизацията е съдбоносният въпрос за излизане на страната от 
кризата, има ли правителството програма, план или нещо подобно, така че действията по приватиза-
цията да имат ясна последователност, да бъдат разположени във времето и в пространството." (Ще 
припомня, че тогава правителството разполагаше с цялата власт и механизмите на централизираната 
икономика и изобщо не се нуждаеше от закон за приватизацията, за да започне реалната приватиза-
ция.) Отговорът на Стоилов беше: "Нямаме такава програма и изобщо нямаме никакви намерения да 
правим приватизация!". 

2 Виж: Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в Бълга-
рия, подготвен от Фондацията на Националната камара на САЩ за Народна Република България, Ръ-
ководство и редактиране: Ричард Ран, Роналд Ът, изд. National Chamber Foundation, Октомври 1990 г. 
От българска страна в изработването на програмата участват икономисти, които впоследствие изиграт 
възлова роля в трансформацията на икономиката, например И. Костов, И. Ангелов, И. Пушкаров,  
Ст. Стоилов, Б. Славейков, В. Антонов, Р. Аврамов, В. Димитров, Р. Георгиев, Д. Костов, Е. Хърсев, 
А. Папаризов, О. Пишев, X. Вучева и др. Тези хора са имали представа от модела на трансформация 
чрез бърза приватизация. Това че насочват промяната по посока на ценовите шокове е резултат не на 
необразованост и липса на компетентност, а на избор на социална роля. 
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включително и на селското стопанство".1 В програмата е записано, че тази мярка е абсо-
лютно необходима, за да може да функционира пазарната система. Заедно с други четири 
приоритетни мерки се предлага приватизацията да започне не по-късно от края на 1990 г. "Ка-
то се има предвид тяхната значимост, те могат, ако трябва, да се прилагат частично с извън-
редни мерки според текущите нужди, като законодателното оформяне се извърши по-
късно."2 В програмата са набелязани основните мерки от организационно и законодателно 
естество, които трябва да се извършат в процеса на приватизация; фиксирано е какви обекти 
трябва да се приватизират на първия тур; разгледани са основните механизми (пет вида), 
които да се използват при приватизацията; набелязани са необходимите промени в адми-
нистративната среда, които ще помогнат за успешното извършване на приватизацията. 

В програмата не е фиксиран извънредно важният момент, че чрез приватизацията трябва 
да се осигури изплащането на външния и вътрешния дълг и да се наберат средства за пен-
сионните и осигурителните фондове. Но все пак единият от предложените механизми за 
приватизация е размяна на дълг срещу собственост, като е отбелязано, че "Той има пре-
димството, че намалява външния дълг и необходимата за обслужването му валута".3 

Програмата на Ран и Ът по един много добър начин очертава контурите на необходими-
те реформи за "преход към пазарна икономика". В програмата изрично е подчертан приори-
тетът на бързата и всеобхватна приватизация за успеха на икономическата реформа. 

Вижда се, че политическият елит в България още от началото на реформите разполага с 
концептуална схема за ефективна трансформация на икономическата система. Но новата 
политическата върхушка на БКП, лидер на която е А. Луканов, въпреки че легитимира об-
себването на властта в БКП чрез "модерното" си мислене и на първо място чрез намерение-
то си да направи приватизация, всъщност изобщо няма подобни намерения. 

Не по-различни са намеренията и на "синия" политически елит. След падането на прави-
телството на А. Луканов на 19.12.1990 г., е съставено първото коалиционно правителство на 
БКП и СДС, в което доминация имат "сините" министри И. Костов, Д. Луджев и И. Пушка-
ров. Тяхното поведение в най-голяма степен определя стратегията на извършваната рефор-
ма в икономиката. Въпреки че "синият" политически елит също се легитимира пред общес-
твеното мнение чрез позицията си за извършване на бърза приватизация, това правителство, 
а и следващото на Ф. Димитров не прави почти нищо за извършване на приватизация. По-
нятието "приватизация" става едно от най-често употребяваните от новия политически елит, 
но реална приватизация все не се извършва. През целия този период идеологическото прос-
транство е силно наситено с теоретични, концептуални и пр. спорове за приватизацията. 
Всъщност "приватизация" става една от най-умело използваните идеологеми за манипули-
ране на общественото съзнание. Това понятие се превръща в ядро на множество идеологе-
ми. Образува се широко идеологемно поле, чрез което общественото внимание се насочва 
към второстепенни и малко значими проблеми, свързани с начина на извършване на 
приватизацията, и се отклонява от същностния проблем – че в условията на банкрут на 
управляващата класа като собственик на националния капитал чрез приватизацията трябва 
да се обяви нейният фалит и съответно от постъпленията при приватизацията да бъдат пок-
рити вътрешният и външният и дълг. 

Използването на "приватизацията" като идеологема е особено интензивно през първите 
три години след началото на социалната промяна. След приемането на Закона за приватиза-

                                                 
1 Виж: Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в Бълга-

рия…, стр. 1-2. 
2 Пак там. 
3 Пак там, стр. 1-5. 
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цията (23 април 1992 г.) и особено след падането на правителството на Ф. Димитров интен-
зитетът на идеологемното използване на приватизацията значително спада. 

В следващия параграф ще разгледаме как се използва понятието "приватизация" като идеоло-
гема през първите три години след 10 ноември 1989 г. – период, който в най-голяма степен опре-
дели за дълги години напред посоката на социално-икономическото развитие на нашата страна? 

4.2.2. Приватизацията и нейното идеологемно поле 

Първите няколко години от началото на прехода използването на приватизацията като 
идеологема преминава през два етапа. 

През първия етап (1990 г.) идеологемата "приватизация" се използва като средство за ле-
гитимация на политическите аспирации на новия "син" и "червен" политически елит. През 
втория етап (1991 – 1992 г.) се създава идеологемното поле на приватизацията и идеологиче-
ската люшкалка: касова приватизация – масова приватизация. Чрез идеологемите свързани, 
с приватизацията, новият политически елит манипулира общественото съзнание и успешно 
прикрива активните си действия по: 1. ликвидирането на вътрешния си дълг; 2. превръщането 
на държавния бюджет в помпа за претакане на националния доход в собствените си ръце. 

Ще разгледам по-подробно двата етапа. 
 
А. Приватизацията като средство за легитимация 
Непосредствено след 10 ноември 1989 г. идеологемата "приватизация" е основна форму-

ла за легитимация на политическите аспирации на целия нов политически елит. Идеоло-
гемата е лансирана най-напред от новия син политически елит. Той активно използва фор-
мулата "приватизация", за да легитимира присъствието си в политическото публично прос-
транство и претенциите си за завземане на властта. "Ние имаме право на власт, тъй като 
знаем как да изведем българското общество от задънената улица, в която е вкарано от ло-
шите комунисти. Ние ще направим приватизация, ще възстановим частната собственост и 
ще създадем нормално общество." Това е формулата за легитимация на "синия" политичес-
ки елит. Същата идеологема, но в разновидността си "социална приватизация" се използва 
за легитимация и от "новите" хора на червения политически елит, групирани около А. Лу-
канов.1 Кръгът на "червената аристокрация", на "перестройчиците", както по-късно презри-
телно са наречени, използва активно идеологемата "социална", или още "масова" привати-
зация

2 за своята легитимация: 
1. Пред международната общественост 
Чрез идеологемата "социална приватизация" този кръг дейци на БКП представя себе си 

като "модерни" леви, имащи право на участие във властта. "Ние сме хора с модерно мисле-
не. Ще направим приватизация и ще създадем съвременно социалдемократично общество." 

2. Пред българската интелигенция и младежта 

                                                 
1 Става дума за хора като Г. Пирински, Ф. Боков, Е. Поптодорова, Ч. Кюранов, А. Райчев и др. 

"потомствени червени аристократи". Те имаха възлови позиции в партийния апарат и като че ли "по 
право" бяха депутати, министри и пр. 

2 Термините "социална" и "масова" приватизация обикновено се използват като идентични. Те 
действително съвпадат до голяма степен. Но трябва да се има предвид, че масовата приватизация е 
само един от механизмите, макар и основният, на социалната приватизация. Масова е приватизацията 
чрез бонове, ваучери и пр. ценни книжа. Освен този механизъм социалната приватизация включва 
поне още два механизма: 1. Преференциите, които се дават на работниците и мениджърските екипи 
при приватизацията на техните предприятия; 2. Образуването от средствата, получени при приватиза-
цията, на осигурителни и пенсионни фондове. 
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Пред тях "перестройчиците" се представят като естествена, органична част от новия по-
литически елит, тъй като, ето – виждате, по най-важния въпрос – трябва ли да се прави при-
ватизация, ние сме на едно мнение със синия елит. 

3. Пред "червения" твърд електорат 
Пред него те се представят като единствения "червен" елит, годен да извърши социална-

та промяна. От една страна, за разлика от старата номенклатура "Ние знаем какво трябва да 
се прави – приватизация, и поради това имаме моралното право да изместим от властта пре-
дишните "червени бонзи". От друга страна: "Вие трябва да ни вярвате и да ни дадете вашата 
подкрепа, защото ние ще правим не каква да е приватизация, а социална приватизация, 
така че ние пак сме си "червени", ние сме си ваши." 

 
Б. Идеологическата люшкалка "касова" – "масова" приватизация 
През 1991 г. и 1992 г. пред новия "червен" и "син" политически елит стои много серио-

зен проблем. От една страна, той се легитимира чрез идеологемата "приватизация", от друга 
страна, той изобщо няма намерение да прави приватизация. Защо? Защото приватизацията в 
този момент не е в негов интерес. Новият червен и син политически елит не иска да прави 
приватизация, преди да реши два други въпроса: 

а) Изчистването на вътрешния си дълг. Вътрешният му дълг през 1991 г. надхвърля 22 млрд. 
лева. Ако в този момент новият политически елит започне приватизация, това означава ос-
новните производствени фондове под формата на акционерен капитал да отидат в кредити-
ралото го българско гражданство. Нещо, което той в никакъв случай не иска да допусне. 

б) Той иска да натрупа личното си богатство, така че при приватизацията от групов соб-
ственик на националното богатство да се превърне в група от индивидуални собственици 
на националното богатство. Тоест, най-напред трябваше да се направи концентрация на 
капитала, а едва след това приватизация. Това може да стане, като възползвайки се от влас-
товите си позиции: 1) новият политически елит приватизира националния доход, тоест те-
кущото, създавано в момента национално богатство; 2) Декапитализира в своя полза предп-
риятията. Той така и прави! 

в) Освен тези общи интереси двата отряда – "червеният" и "синият", на новия полити-
чески елит има и свои особени, специфични интереси от забавянето на приватизацията. 
Върху тях оказват въздействие слоеве, чиито интереси те изразяваха: 

- Върху "синия" политически елит оказват въздействие загубилата имотите си след 9 
септември 1944 г. буржоазия и нейните наследници. Те съвсем основателно разчитат 
в новата социална ситуация да възстановят собствеността си и в никакъв случай не 
искат приватизацията да започне преди реституцията, тъй като това би ги лиши-
ло от по-добрите, в обратния случай, стартови възможността. 

- Върху "червения" политически елит оказва въздействие стопанската номенклатура, 
която от ръководните си позиции в държавните предприятия в условията на аномия, 
получава значителни доходи и също иска да натрупа индивидуалните си капитали, за 
да разполага с по-добри стартови възможности в началото на приватизацията. 

Така че пред новия политически елит стои много сериозен проблем. От една страна, той 
се легитимира чрез формулата "приватизация", а, от друга страна, изобщо няма намерение 
да прави приватизация и това може да му създаде сериозни проблеми с общественото мне-
ние и собствения му електорат. Този проблем новият политически елит реши чрез изграж-
дането на двуполюсно идеологемно поле и идеологическата люшкалка "касова – масо-
ва приватизация". 

Какво означава "идеологическа люшкалка"? 
В ситуация, в която единият от политическите елити, поради това че има мнозинство в 

парламента и е на власт, е принуден да стартира процеса на приватизация – например внася 
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законопроект за приватизацията, то другият елит веднага предприема действия по блоки-
ране на приватизацията. Идеологическа люшкалка наричаме страстните дискусии, концеп-
туални сблъсъци, остри теоретични обвинения, чрез които двата отряда представят пред 
своите електорати действията си по блокиране на приватизацията, действия, дължащи се на 
техния общ класов интерес като мотивирани от: 1) Вярност към идеологическата доктрина; 
2) Стремеж да се защитят интересите на собствения електорат. 

Двата отряда люлеят на идеологическата люшкалка своите избиратели, замайват ги. 
Идеологическите дискусии създават димна завеса и проблемът "Защо те не правят прива-
тизация?", остава скрит зад тази димна завеса. 

1. Как се създава идеологемното поле на приватизацията? 
Във вертикален план могат да се установят два пласта на идеологемното поле. Първият, 

долният пласт, се свежда до проблема: "Що е приватизация и какво се цели с нея?". Втори-
ят, горният пласт, е свързан с въпроса: "Как трябва да се извърши приватизацията?" 

По първия въпрос – за същността на приватизацията, между "червения" и "синия" поли-
тически елит няма никакви различия. Приватизацията е средство да се преструктурира 
икономиката и рационализира производството. Нищо повече! Тя е само това и не може 
да бъде нещо друго. За същността на приватизацията не се водят никакви теоретични спо-
рове. Основният въпрос на приватизацията – каква е нейната същност и какво се цели чрез 
нея, остава дълбоко скрит от общественото внимание. Единомислието на "червения" и "си-
ния" политически елит по този въпрос е здравата опора на идеологическата люшкалка. 

Вторият пласт на идеологемното поле на приватизацията е свързан с въпроса – какъв е 
начинът на извършване на приватизацията. Именно този въпрос позволява на "черве-
ния" и "синия" политически елити да "люлеят" "люшкалката", чрез оживени дискусии. Тези 
дискусии и страстни спорове създават идеологическата "мъгла" и отклоняват общественото 
внимание от реалните проблеми на приватизацията. 

Ако разгледаме в хоризонтален план този втори, повърхностен пласт на идеологемното 
поле на приватизацията, ще видим, че той се състои от два полюса, свързани помежду си, 
всеки от които е кондензационно ядро на множество идеологеми. 

Единият полюс на идеологемното поле е изработен от "синия" политически елит. Този 
полюс е едната страна на идеологическата люшкалка. СДС разработи два типа идеологеми: 
а) "теоретични"; б) "прагматични". 

"Теоретичните" идеологеми, от една страна, легитимират "синия" политически елит пред 
неговите симпатизанти като "дясна" партия. От друга страна, дават чудесен повод на "чер-
вения" политически елит да пречи на такава СДС-арска приватизация. Основните "тео-
ретични" идеологеми са три. 

Първата идеологема е за необходимостта от радикална приватизация. Тезата на "синия" 
политически елит е ясна и последователна. "Във всяка нормална държава частната собственост е 
всеобщо човешко право. Развитието на икономическата реформа у нас категорично потвърди: 
не е възможна нормално функционираща пазарна икономика без доминираща в нея частна соб-
ственост... Няма друго средство, което е в състояние да спре спада, да оживи и направи конку-
рентоспособна нашата икономика, освен радикалната приватизация."1 

Тази теза е напълно в духа на "дясната" идеология! И в същото време чудесен повод "черве-
ните" да надигнат вой до Бога: "Вие искате радикална приватизация! Искате да пуснете на па-
зара огромно количество производствени фондове. Значи искате да продадете на безценица на-
ционалното богатство. Това е национално престъпление и ние няма да го позволим!" 

                                                 
1 Предизборна програма на Съюза на демократичните сили – ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ, 

октомври 1991, стр. 2. 
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Втората идеологема е относно начина на провеждане на приватизацията. СДС открива 
много интересна формула – социална, но касова, а не масова приватизация.1 "СДС катего-
рично се обявява против всеобщото безплатно раздаване на държавното имущество под 
формата на приватизационни бонове, защото това не отговаря на интересите на работещите 
в предприятията и създава безконтролни възможностти за незаслужено спекулативно забо-
гатяване по пътя на вкарването на безплатните приватизационни бонове на черния пазар. 
СДС преценява този приватизационен подход като неподходящ и икономически нецелесъ-
образен. Неговите привърженици преследват чисто демагогски цели и на практика убиват 
пазарния дух на реформата."2 Също, общо взето, в духа на една "дясна" партия.3 И в същото 
време чудесен повод "червените" активно да пречат на такава приватизация, защото тя не 
дава равен старт на всички и не е социално справедлива. 

Третата идеологема е, че "СДС е за връщане (реституция) на собствеността на гражда-
ните и техните наследници... при национализацията, от закона за едрата и покрита градска 
собственост и от постановление №60 от 1975 г."4 Това е също в "десен" дух и също отличен 
повод за вопли на възмущение.5 

Другият полюс на идеологемното поле – другата страна на идеологическата люшкалка, е 
изработен от "червения" политически елит. Формулата, лансирана от "червения" полити-
чески елит, е – социална приватизация. Акцентира се на един от механизмите на социална-
та приватизация – бонова, тоест масовата приватизация. Използваше се и терминът "рести-
туция на труда". Основните идеологеми са: 

- В България е създадено огромно национално богатство. То е създадено с труда на 
всички българи и им принадлежи. "Българските граждани са колективни собственици на 
това достояние" – патетично възкликва А. Луканов при обсъждането на закона за привати-
зацията – "Тези фондове са резултат от техния труд, спестявания и ограничено текущо пот-
ребление и никой, най-малко техните избраници в Народното събрание нямат правото да се 
разпореждат с тяхното имущество против волята и интересите им."6 

- Приватизацията трябва да бъде масова – чрез безплатни бонове, а не касова. Масовата 
приватизация е социално справедлива. Чрез нея обикновените българи ще получат полагае-
мата им се част от създаденото от тях обществено богатство. А касовата приватизация е 

                                                 
1 От трите основни механизма на социалната приватизация СДС има намерение да използва два: 1. 

Гарантирано предимство на работниците, служителите и пенсиониращите се в процеса на приватиза-
цията; 2. Безвъзмездно предоставяне на дялове, акции и парични постъпления от приватизацията на 
фондовете в бъдещата система за социално осигуряване. (Пак там, стр. 2) 

2 Пак там, стр. 3 
3 Казваме "общо взето", защото от една "дясна" партия звучи доста странно да се изказват опасе-

ния от "незаслужено спекулативно забогатяване по пътя на вкарване на безплатните приватизационни 
бонове на черния пазар". Първо, защото защо трябва продажбата на приватизационни бонове да става 
на "черния" пазар? Вие – "сините" парламентаристи, спокойно можете да прокарате в проекта за ма-
сова приватизация алинея за създаване на напълно законен вторичен пазар на ценните книжа. Но дори 
и да не успеете, какво лошо има в "черния" пазар на ценните книжа. Не само че нищо лошо няма, но 
колкото по-бързо се разпродадат на "черния" пазар боновете, толкова по-бърза ще е централизацията 
на националния капитал и съответно ща възникнат реални собственици, заинтересовени от развитието 
на производството. 

4 Пак там, стр. 3. 
5 Например А. Луканов в изказването си при приемането на Закона за приватизацията заявява, че 

приемането на закона се е забавило повече от година и половина, тъй като "...интересите на милиони-
те българи трябваше да отстъпят пред реститутските апетити на едно малцинство, завладяно от кастов 
егоизъм и жажда за исторически реванш", в. "Дума", 30 март 1992, стр. 6. 

6 Луканов, А. "Законът за приватизацията трябва да бъде приемлив за цялото общество". в. "Дума", 
30 март, 1992, стр. 6 
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социално несправедлива, защото ще облагодетелства спекулантите, бивши и нови близки до 
властта, натрупали пари по знайни и незнайни пътища.1 

- Приватизацията трябва да бъде бавен, продължителен процес, като предварително се 
оздравят намиращите се в тежко състояние предприятия, защото в обратен случай при се-
гашния недостиг на национален капитал и "убийствен за нас валутен курс най-доброто в 
българската индустрия би могло твърде бързо да бъде в буквалния смисъл на думата прис-
воено от чужди инвеститори..."2 

В горните тези няма нищо вярно: 
а) При държавната собственост националното богатство изобщо не е собственост на 

българския народ, а тяхна – на управляващата класа, собственост. 
б) Приватизацията чрез безплатни бонове изобщо не означава, че националното богатст-

во ще стане собственост на българското гражданство. Тъй като "червеният" политически 
елит решително се противопоставя на покупко-продажбата на бонове, безплатните бонове 
могат само да превърнат националното богатство в мъртъв капитал, намиращ се изцяло под 
контрола на назначавани от държавата чиновници. Освен това по принцип във всяко индус-
триализирано общество непосредственият производител е наемна работна сила, а не собст-
веник на националния капитал. Дори в страни, в които значителна част от населението при-
тежава акционен капитал, доходите от акции за масата от населението са значително по-
малки от доходите, които те получават от работните си заплати. Така че каквато и боновата 
приватизация да се направи, тя неминуемо ще бъде последвана от процес на централизация 
на капитала. Реалният проблем е как по-бързо да стане централизацията на капитала. Прев-
ръщането на централизацията на капитала в нелегален процес само го удължава и засилва 
аномията в държавата. 

в) Тезата, че приватизацията трябва да е продължителен процес, като най-напред се озд-
равят предприятията, също е абсолютно невярна. Повишаване на ефективността на произ-
водството може да стане само в условия на подобряване на макроикономическата среда. В 
условията на задълбочаваща се криза предприятията само могат да потъват още по-дълбоко. 
Впрочем, както и стана. 

г) Но най-важният проблем при боновата приватизация е, че чрез нея дълговете на уп-
равляващата класа се прехвърлят върху българското гражданство. Както вече отбелязахме, 
в условията на банкрут единственият ресурс, с който управляващата класа може да покрие 
задълженията си, е нейната собственост – производствени фондове, инфраструктура и пр. 
Ако чрез бонова приватизация този ресурс се разпредели "поравно", това на практика озна-
чава, че дълговете на управляващата класа ще се плащат от българското гражданство. 

Трябва да се отбележи обаче, че въпреки теоретичната си несъстоятелност идеологеми-
те, създавани от "червения" политически елит, имаха силно въздействие върху масовото 
съзнание. Боновата приватизация се възприемаше като предпочитан вид приватизация от 
значителни части от населението. Причините за това са: 

- Нашето общество скоро е излязло от пашкула на патриархалното общество – интен-
зивната индустриализация започва през петдесетте и шейсетте години, – дотогава в нашата 
икономика преобладават присъщите за патриархалното общество натурално и просто сто-
ково производство. Така че характерните за патриархалното общество уравнителски нагла-
си имат все още значително място в обществената психика. 

- Особеностите на държавно монополистичния капитализъм, установен през петдесетте 
години, способстват за консервирането на уравнителските нагласи. 

                                                 
1 Виж: Шамлиев, Б. "Заговорът против участието на народа в приватизацията". в. "Дума", 3 април, 

1992, стр. 6. 
2 Луканов, А. Пак там. 
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- След първия ценовия шок, зимата на 1990/91 г. масата от населението остава без фи-
нансови ресурси да участва в касова приватизация, така че може да разчита единствено на 
безплатни бонове. 

Така въпреки съвършено новата социална ситуация значителна част от населението има 
афинитет към масовата приватизация. Това е добре дошло за управляващата класа. Създа-
ват се два идеологемни полюса, сравнително равностойни по своето влияние. Създава се 
идеологическа люшкалка, чрез която вниманието на населението е отвличано от реалните 
проблеми на приватизацията и управляващата класа е оставена на "спокойствие" да решава 
проблемите си по концентрацията на капитала. 

2. Как става люлеенето на люшкалката? 
Добре известно е, че за да се люлее една люшкалка, трябва поне една от страните да 

проявява активност. Може и двете страни да участват, но е възможно люлеене, дори едната 
да е пасивна. При нашата идеологическа люшкалка "червеният" политически елит приема 
пасивна роля. Той участва активно в идеологическите спорове и дава достатъчно идеоло-
гемни доводи да бъде обявяван за враг. Но самият той не предприема активни действия по 
блокиране на приватизацията. Той е пасивна идеологическа противотежест в люшкалката. 
Разбира се, ако няма противотежест, няма да има и люлеене, така че ролята му не е малка. 
Но ще повторим – ролята му е пасивна. Активната страна в люлеенето на люшкалката е 
"синият" политически елит. 

Как "синият" политически елит люлее идеологическата люшкалка? 
Чрез две "ситуационни" идеологеми. 
Първата е използвана по времето на Великото народно събрание. Във Великото народ-

но събрание "комунистите" имат мнозинство. На 7 август 1990 г., след като толкова много 
са говорили за приватизацията, тяхната фракция внеся законопроект за преобразуване и 
продажба на държавните и общински предприятия – под № 103 00 12. Управляващата класа 
се изправя пред сериозната опасност да бъде приет закон за приватизацията. Но на помощ 
се притичва И. Костов. Той е председател на икономическата комисия и веднага измисля 
идеологемата, с която залюлява идеологическата люшкалка. Сред активистите и апаратчи-
ците на СДС се пуска фразата: "Този законопроект е направен от комунисти. Те искат да ни 
измамят, искат да приемем техен закон. Но аз съм на своя пост. Аз няма да допусна това. 
Законопроектът няма да мине през икономическата комисия!" И действително не минава. 

Идеологическата люшкалка залюлява и "червения", и "синия" електорати. И едните, и 
другите вярват, че законът не се приема, защото "враговете" пречат. 

Втората "ситуационна" идеологема е използвана по времето на 36-ото Народно събра-
ние. В него мнозинство има СДС. Ще не ще, СДС също внеся законопроект ("Мичковски и 
сие") за приватизацията. Отново надвисва реална опасност да се приеме закон и да започне 
приватизация. Но отново синият елит измисля формулата за манипулация на собствения си 
електорат. "Ако сега приемем закон и направим приватизация, комунистите ще заграбят 
всичко. Парите са у тях, властта у в тях. Нека най-напред изхвърлим "комунистите" от 
всички структури на властта, нека чрез реституцията натрупаме и ние финансов ресурс, и 
тогава ще правим приватизация!" 

И действително нито приемат закон за приватизацията, нито правята каквото и да е в то-
ва отношение. Електоратът им дълго време вярва, че приватизация не се прави, "Защото 
така е правилно, защото така се борим с комунистите".1 

                                                 
1 Още един пример от практическия опит на Г. Найденов: "По време на правителството на  

Ф. Димитров изнасях лекции пред средношколци последен курс. Когато изразих учудването си, че и 
това правителство не иска да прави приватизация, въпреки че необходимостта от приватизация е ос-
новен постулат на СДС, един от слушателите ми каза буквално следното: "Защо да правим сега прива-
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По-късно, след приемането на Закона за приватизацията, и падането на правителството на Ф. 
Димитров, двата политически елита продължават да люлеят идеологическата люшкалка, но: 

- Потребността от нея вече не е така голяма. Самият закон създава достатъчно пречки за 
приватизация. 

- Гражданството вече е "обръгнало" на идеологически манипулации и ефективността на 
люшкалката "касова – масова приватизация" вече е доста ниска. 

 
Какво става с приватизацията в средата и края на деветдесетте години? 

4.2.3. Приватизация или ценови шокове – два модела  
на икономическа трансформация 

В средата на деветдесетте години правителството на Ж. Виденов дава старт на така на-
речената "масова" приватизация. На гражданите се дават приватизационни бонове. По-
голямата част от тях се акумулират в създадените от стопанския и политическия елит при-
ватизационни фондове. Всички парламентарно представени сили – БСП, СДС, ДПС и Евро-
левицата си създават приватизационни фондове. При правителството на И. Костов привати-
зацията се ускорява, като се акцентира на една от формите на приватизация – предприятия-
та се продават на работническо-мениджърски дружества (РМД). В края на деветдесетте го-
дини значителна част от предприятията вече са приватизирани. Но от постъпленията при прива-
тизацията не е платено почти нищо от външния дълг. Десет години след 10.11.1989 г. външният 
дълг има почти същия обем, като в началото на реформите, а единственият ресурс, с който той 
може да бъде изплатен – наличните основни фондове, в голяма степен е изчерпан. 

След десетина години "реформи" всички политически сили считат, че икономическото 
положение на страната е много тежко. Вината за това всяка една търси извън себе си. "Си-
ният" политически елит обяснява тежкото икономическо положение с лошото управление 
на комунистите. "Червеният" политически елит търси причините в лошото управление на 
СДС.1 Но нито една от политическите сили не вижда причините за тежкото състояние на 
икономиката в модела на икономическа трансформация, който те единодушно възприемат 
още в началото на промените. Същността на този модел е отказът от бърза и всеобхватна 
приватизация, чрез която да се покрият задълженията на управляващата класа, и възприе-

                                                                                                                                      
тизация, като комунистите ще заграбят всичко. По късно ще направим, когато ги изхвърлим навсякъде 
от властта и от предприятията." След като едно 18-годишно момче разсъждава по този начин, ясно е, 
че в средите на симпатизантите на СДС този момент – да се прави приватизация тогава, когато ние, а 
не те ще заграбим националното богатство – е бил много силен. Че това е така, е показателно и от 
изказването на А. Божков – вицепремиер в правителството на И. Костов, през септември 1998 г. пред 
БНТ. По това време правителството на И. Костов много здраво държеше властта и приватизацията 
беше тръгнала със сравнително по-бързи темпове. Журналистката зададе въпрос на А. Божков, "Защо 
чак сега толкова късно, вие стартирате приватизацията?" А. Божков и отговори: "Съвсем не е късно! 
Нашите симпатизанти и в момента ни обвиняват, че бързаме с приватизацията и червената стопанска 
номенклатура ще се възползва от това." 

1 През 2002 г. търсеха причините вече и в "лошото" управление на НДСВ. 
Не бихме искали казаното да се възприеме като надценяване ролята на идеологията в избора на 

стратегията на трансформация. Защото идеологическата вярност към лениновата парадигма "социа-
листическа революция, социализъм, обществена собственост" на "червения" и "синия" политически 
елит не изключва възможността двата елита да си зададат простия въпрос – като приключи привати-
зацията и с постъпленията от нея не е изплатен външния дълг, няма ли той да е прекомерно бреме 
върху развитието на икономиката? Фактът че те не си зададоха този въпрос и пристъпиха към страте-
гията на ценовите шокове се дължи много повече на тяхната безскруполност, алчност, и цинизъм, и 
много по-малко на "обсебеността" им от ленинизма. 



336 

мането от двата политически елита на стратегията на ценовите шокове. Относно страте-
гията на икономическата трансформация между двата елита няма никаква разлика. Има 
пълно единомислие за това, по какъв начин трябва да се трансформира икономиката. 

Причината за пълното единомислие между "червения" и "синия" политически елит (ос-
вен, разбира, се техният класов икономически интерес), е в тяхната идеологическа вярност 
към основната стратегическа идеологема "социалистическа революция, социализъм, общес-
твена собственост". Колкото и да е странно, новият "син" политически елит абсолютно бе-
зусловно приема, че в България е направена "социалистическа" революция, изградено е 
"социалистическо" общество и е установена "обществена собственост" върху средствата за 
производство. "Най-смелите" от "сините" теоретици стигат най-много до последните поста-
новки на Т. Живков, че при нас собствеността е ничия. 

При това положение, след като собствеността е "обществена", а не на управляващата 
класа, съвсем естествено "синият" политически елит се солидаризира с тезата, лансирана от 
лидера на "червения" политически елит – А. Луканов. Не те – управляващата класа, номен-
клатурата на БКП е банкрутирала, а е банкрутирала държавата (тоест банкрутирал е бъл-
гарският народ) и съответно трябва всички заедно "да затегнем коланите и да изкараме 
каруцата от калта". В такъв смисъл е първото телевизионно изявление на И. Костов в качес-
твото му на финансов министър в коалиционното правителство на БСП и СДС. 

Приема се "Закон за преобразуване и приватизация на държавните и общински предпри-
ятия", в който се предвижда разпределение на приходите в най-различни направления, но 
не и за покриване на дълговете на управляващата класа.1 В закона се предвижда една 
възможност за размяна на дълг срещу собственост. Чл. 5, ал. 5 гласи: "Кредиторите по дър-
жавния дълг могат да участват в приватизацията с вземанията си по дълга по ред, определен 
от Министерския съвет."2 Но тази възможност не е основен механизъм на приватизацията и 
много рядко е използвана. Управляващата класа в България, ядро на която са "червеният" и 
"синият" политически елит, пристъпва към стратегията на ценовите шокове.3 

След като на 20.12.1990 г. е образувано коалиционното правителство на БСП и СДС, 
"сините" икономически министри внасят в правителството предложение за рязко, скокооб-
разно увеличение на цените. На 29.01.1991 г. Министерския съвет приема така нареченото 
Постановление № 8 за "Либерализация на цените и социална защита на населението".4 Мо-
тивировката е, че в условията на централизирана икономика цените са изкуствено задържа-
ни и сега, за да се започне прехода към пазарна икономика, те трябва да бъдат "пуснати", за 
да достигнат "равновесните" си стойности. В чл. 1 ал 1 и 3, правителството определя един 
кръг от стоки – на горивата и електроенергията, които остават с фиксирани цени, и друг 
кръг от стоки – хляба, сиренето, млекото и пр., чиито цени се "прогнозират" от правителст-
вото и са обект на наблюдение и контрол от страна на Министерския съвет. Както "фикси-
раните", така и "прогнозираните" цени няколкократно надвишават дотогавашните си стой-

                                                 
1 Виж: "Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия", приет от 

36 Народно събрание на 23 април 1992 г., чл. 6, Държавен вестник от 8 май, 1992, бр. 38, стр. 2. 
2 Пак там, стр. 2. 
3 Казаното не трябва да се приема като надценяване на ролята на идеологията в избора на страте-

гията на трансформация. Защото идеологическата вярност към лениновата парадигма "социалисти-
ческа революция, социализъм, обществена собственост" на двата елита не изключва възможността те 
да си зададат простия въпрос – като приключи приватизацията и от нея не е изплатен външния дълг, 
няма ли да се превърне той в прекомерно бреме за развитието на икономиката. Фактът че те не си 
зададоха този въпрос и пристъпиха към стратегията на ценовите шокове с дължи много повече на 
тяхната безскруполност, алчност и цинизъм, и много по-малко на "обсебеността" им от ленинизма. 

4 Виж: Държавен вестник, № 9, 1991 г. 
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ности и това изиграва огромна роля за ценовия шок. Всички останали цени се договарят 
"свободно".1 

След обнародването на постановлението само за два месеца цените на стоките скачат 
около четири пъти. Инфлацията през март е 381,1% спрямо края на 1990 г. До края на годи-
ната по данни на ЦСУ цените скачат около 6 пъти – 573,7%. Спестяванията на населението и 
оборотния капитал на прохождащия дребен частен бизнес са обезценени, покупателните въз-
можности рязко се намаляват и магазините се "напълнят" със стоки.2 Вътрешният дълг на но-
менклатурата на БКП е ликвидиран, при това от обявяващите се за нейни врагове лидери на 
СДС и министри в коалиционното правителство – И. Костов, Д. Луджев и И. Пушкаров.3 

Постановлението получава пълната подкрепа на "червения" и "синия" политически елит. 
Непосредствено след като е прието, става неговото обсъждане в парламента. При обсъжда-
нето парламентарните групи на БСП и СДС изразяват пълната си подкрепа на това "мероп-
риятие" на правителството. Лидерът на БСП – Ал. Лилов, прави изявление, че неговата пар-
тия напълно подкрепя правителството и няма да поставя предизборните си интереси над 
провеждането на реформата. Другият лидер на БСП – А. Луканов, изказва специални позд-
равления към премиер- министъра Д. Попов "...за решителността, която проявява към стар-
тирането на реформата."4 На състоялото се три дни след приемането на постановлението 
съвещание на Висшия съвет на БСП и на парламентарната група (2.02.1991 г.) също се при-
ема решение за подкрепа на правителството и се прави декларация, че "БСП не може да 
застава на популистки позиции... използването на популизма може да бъде окачествено като 
политическа демагогия, дори като политически цинизъм."5 

Още по-силна е подкрепата на ценовия шок от страна на "синия" политически елит. Същия 
ден, в който се приема постановлението, във в. "Демокрация" на централно място, на първа 
страница, се появява информация за него под възторженото заглавие – "Спасителното лечение 
на икономиката започна!".6 Два дни по-късно във връзка с влизането в сила на постановлението 
пак на първа страница вестникът публикува статията на Валентин Стоев – "Комунизмът си оти-
ва – от утре", с подзаглавие – "Постановлението на Министерския съвет за либерализирането на 
цените и социална защита на населението е старт към нормално общество".7 

От тогава и до сега нито в "червения", нито в "синия" политически елит няма и най-
малко съмнение в "необходимостта" от първия ценови шок. А всъщност чрез него се стар-
тира стратегията на брутален грабеж на българското гражданство. Стартира се моделът на 
ирационалния капитализъм, ако използваме терминологията на М. Вебер, при който пе-

                                                 
1 В условията на доминираща държавна собственост – повече от 96%, на държавен монопол над 

ресурсите, няколкократното увеличение на цените на горивата и електроенергията, а също и на основ-
ните хранителни стоки предопределя същият размер на ценови скок и на останалите стоки. Така че 
"свободното" договаряне е евфемизъм, чрез който се прикрива все още почти пълния контрол на уп-
равляващата класа над цените на стоките. Г. Костов е напълно прав, че чрез ценовият шок "от либера-
лизма остана само наименованието, а по същество сме изправени пред една завоалирана форма на 
административно централизирано управление на икономическите процеси при цените." Виж: Костов, Г. 
"Смяната на социално-икономическата система", сп. "Ново време", 1991, №10, стр. 14. 

2 Един от най-колоритните лидери на СДС по това време – Ал. Йорданов често с възторг говори по 
масмедиите за това, как след "старта" на реформата магазините са се "напълнили" със стоки, забра-
вяйки, че това не е резултат на увеличеното производство и съответно увеличеното предлагане, а на 
рязко намалените покупателни възможности на населението.  

3 Не по-малка е ролята и на "червения" вицепремиер А. Томов.  
4 В. "Дума", 1.02.1991 г., стр. 1 – 2.  
5 В. "Дума", 3.02.1991, стр. 1. 
6 В. "Демокрация", 29.01.1991, стр. 1. 
7 В. "Демокрация", 31.01.1991, стр. 1. 
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чалбата е резултат не на рационална организация на производството, а на използване на 
държавната власт за спекулации и грабеж.1 

През 2000 г. за пръв път в публичното пространство действащи политици (обаче дълго 
време без успехи в парламентарните избори) повдигат въпроса за успешността на модела на 
социално- икономическо развитие. Бивши лидери на СДС, гравитиращи около Д. Луджев, 
обединени в "Гражданско сдружение" ГО ДО, лансират тезата, че моделът на трансформа-
ция е "погрешен". В началото "погрешността" на модела на трансформация те виждат не в 
сферата на икономическите отношения, а във възприетата система на политически отноше-
ния – парламентарна, а не президентска република. По-късно обаче Е. Хърсев лансира нова 
теза – моделът е неуспешен, защото икономическа трансформация е тръгнала в погрешна 
посока – приватизацията е в заключителна фаза, а от нейните постъпления не е изплатен 
външния дълг. Според него, е било достатъчно да продадем Нефтохим и Плама, банките и 
курортите, за да платим до цент целия външен дълг.2 Малко по- късно към тази теза се при-
съединяват лидерите на ДПС (по това време те са в парламента, те са изолирани от властта 
и са "огладняли"). А. Доган заявява, че след изборите ще се търси отговорност от сегашните 
управляващи за далаверите и безценицата, на която са продавани предприятията. О. Октай 
задава въпроса: "Какво се е случило в България след Живков. Тогава се оказахме с 11 млрд. 
дол. външен дълг и 100% държавна собственост. Днес почти няма държавна собственост, но 
външния дълг си е същият. Къде отидоха тези пари?"3 

Тези изявления напомнят поговорката "Крадецът вика "Дръжте крадеца!". Защото Д. Лу-
джев, А. Доган, О. Октай, И. Пушкаров, Е. Хърсев и техните съмишленици изиграват въз-
лова роля в стартирането и провеждането на стратегията на ценовите шокове.4 

Между 10 и 18 ноември 1990 г. по покана на новия президент Ж. Желев в заседателната 
зала на президенството се провеждат няколко заседания на лидерите на парламентарно 
представените политически сили – БСП, СДС, БЗНС и ДПС.5 Всички лидери единодушно 
вземат решение за "стартиране на монетарната част на реформата", тоест за стартиране на 
модела на ценовите шокове. Хората, които вземат това решение са: А. Луканов, Ж. Желев, 
А. Лилов, Н. Ананиева, В. Вълков, Е. Кирчева, П. Дертлиев, М. Дренчев, Д. Луджев, П. Си-
меонов, Й. Трифонов, П. Берон, К. Тренчев, А. Доган, О. Октай, В. Сидеров, Е. Сугарев и 
др. – общо около 30 човека.6 Лидерите на БСП се противопоставят на другото решение на 
тази своеобразна "Кръгла маса" – ценовият шок да бъде съпътстван от политически театър 

                                                 
1 Уместен е въпросът: А възможно ли е било вместо стратегията на ценовите шокове, да се старти-

ра стратегията на бързата приватизация? По този въпрос виж приложение № 9. 
2 Хърсев, Е. "Закопахме 165 млрд. долара в калпавата приватизация". в. "Труд", 7.08.2000 
3 Октай, О. "Костов ще жертва Соколов", в. "24 часа", 7.12.2000 
4 Много богат материал за изследване е самосъзнанието на днешните политици. Докато са във 

властта, никой от тях няма и капчица съмнение в необходимостта от брутален грабеж на българското 
гражданство. Когато са извън властта, започват да изсипват потоп от обвинения върху крадливостта 
на управляващите и реки от сълзи за жалката съдба на населението. Но за своето съучастие в грабежа 
и бандитизма никой думичка не казва. В интервю за в. "168 часа" (16-22 август 2002, стр. 16) И. Пуш-
каров "громи" управляващата класа за "програмираното партийно ограбване на държавата". Подробно 
обяснява, как ако не е бил изхвърлен от властта, той е щял да докара от приватизацията 30 млрд. дол. 
А това е същият министър на икономиката в правителството на Д. Попов, който изиграва възлова роля 
в стартирането на първия ценови шок, при който са ограбени спестявания на населението на стойност 
около 3,5 млрд. дол. и е блокирана приватизацията. 

5 Кръгла маса, ИК "Библиотека 48", София, стр. 11. 
6 Г. Найденов свидетелства: "За тези имена се сети Ж. Желев в един мой разговор с него. По-късно 

проведох разговор и с А. Лилов, надявайки се той да допълни списъка. Той обаче отказа категорично 
да ми даде каквито и да е сведения." 
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"смяна на властта" – тоест на предложението на другите политически сили правителството 
на А. Луканов да подаде оставка и да се състави коалиционно правителство. Но по време на 
полета за Париж на Срещата на върха на СССЕ на 18 ноември, А. Луканов отстъпва на на-
тиска на Ж. Желев и се съгласява и с това предложение. 

Веднага след образуването на коалиционното правителство на Д. Попов, чрез Постанов-
ление №8 от 29.01.1991 г. се стартира модела на ценовите шокове. 

Стратегията на ценовите шокове довежда до деиндустриализация на страната. Произ-
водство все повече запада.1 Тъй като в условията на банкрут не се произвеждаше принаден 
продукт, външният дълг е изплащан от необходимия продукт. Това става възможно чрез 
"демодернизация" на трудовия пазар. Тя довежда до значително намаляване на реалните 
доходи на населението през първата половина на 90-те години.2 

Значителното намаляване на жизненото равнище се представя от "червения" и "синия" 
политически елит не като резултат от приетия модел на трансформация, а като "необходи-
мост от преструктуриране на икономиката", неизбежно водещо да спад в Брутния вътрешен 
продукт.3 През 90-те години се установява тригодишен ритъм на ценовите шокове. След 
първия, който е в началото на 1991 г. – 6 пъти увеличение на цените, вторият става през 
1994 г. – 2 пъти увеличение, а третият през 1997 г. – отново 6 пъти увеличение. 

От началото на ХХ век до настоящия момент управляващата класа не използва ценови 
шокове. Основна причина за това е "табуто" от страна на Валутния борд, въведен след 
ценовия шок 1996/97 год. 

Освен това има още три обстоятелства, които позволяват на българската управляваща 
класа да "маневрира" и да не използва радикалното средство – ценови шок, за разрешаване 
на натрупаните диспропорции. 

Първото е, че по време на правителството на И. Костов рязко се увеличава темпа на 
приватизация. Срещу увеличената три пъти парична маса, на стоковия пазар е хвърлен един 
нов и с голям размер стоков поток – приватизиращите се предприятия. Колкото и да са те 
"източени", все пак от тяхната приватизация се получават приходи, които създават един 
приличен валутен резерв – в края на мандата на правителството на И. Костов – 3,3 млрд. 
дол. Правителството на НДСВ продължава тази нова политика в приватизацията и още по-
вече увеличава валутния резерв. Увеличава се валутния резерв и при следващото правител-
ство на тройната коалиция – БСП, ДПС, НДСВ. 

Второто е, че по времето на правителството на И. Костов са приватизирани повечето от 
държавните банки. В качеството си на вече частни институции те не се поддават на натиска 
на правителството и не отпуската "лесни" заеми на държавни фирми. Освен това повечето 

                                                 
1 По този въпрос виж Геров, К. "Модели на ликвидиране на предприятия", в "Българската иконо-

мика: реформи, промени и перспективи", С, 1996, стр. 231-238. 
2 М. Желязкова привежда данни, които показват, че покупателната сила на минималната заплата 

към основни продукти: хляб, свинско месо, мляко и сирене за периода от 1991 г. до 1997 г. е намаляла 
около 5 пъти, а на средната заплата 2 пъти. Реалните доходи през 1997 г. са 32% от доходите през 
1990 г. Виж: Желязкова, М. "Деформации на трудовия пазар", в "Променящите се лица на демокраци-
ята, икономическа, индустриална, политическа", ИФПШ, С, стр. 247. Подобни резултати се дават и от 
други социологически изследвания. Според нас спадът в реалните доходи на българското население 
не е чак толкова голям, тъй като в изследванията не се отчитат доходите, които получава населението 
чрез участието си в "сивата" и "черната" икономика. 

3 М. Желязкова доказва фалшивостта на това обяснение чрез анализ на спада в реалните доходи на 
населението и Брутния вътрешен продукт. Спадът в БВП е съществено по-малък, отколкото спада в 
реалните доходи на населението. Въпреки че оказва влияние, по-важните фактори са "непрозрачните 
механизми на разпределение на дохода и засилената йерархичност на трудовите отношения.", Цит. 
пр., стр. 247. 
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от банките презалагат депозитите на населението в чуждестранни банки и разпределителните 
коалиции на "червения" и "синия" елит не могат да се "докопат" до тях.1 Управляващата класа 
остава без един от най-важните инструменти за източване на спестяванията на населението. 

Третото е, че министърът на финансите в правителството на НДСВ – М. Велчев, заедно 
със сътрудниците си започва сравнително успешна политика по управление на външния 
дълг. Двете правителства – на НДСВ и на "тройната коалиция" в рамките на два последова-
телни мандата съществено намаляват външния дълг. 

Четвъртото е, че чрез предприсъединителните фондове, а след влизането на България в 
Европейския съюз и чрез кохезионните фондове в страната се вливат нови парични потоци. 
Те не са големи, но все пак оказват положителна роля за развитието на икономиката. 

Ценовите шокове винаги са свързани със смяна на властта. Нито тригодишният ритъм 
на ценовите шокове, нито смяната на властта са случайни през 90-те години. От началото на 
"реформите" тече усилен процес на концентрация на индивидуалните капитали на власт-
ващия елит. Основен механизъм за концентрацията на техните капитали е изграждането на 
веригата: частни фирми – държавни предприятия – банки – спестявания на населението. То-
ва е една отлично действаща помпа за изсмукване на спестяванията на населението и на 
оборотния капитал на дребния и средния бизнес. Банките акумулират спестяванията на на-
селението и оборотния капитал на дребния и средния бизнес. Държавните предприятия тег-
лят огромни кредити от банките, тоест всмукват спестяванията на населението и оборотния 
капитал на дребния и средния бизнес. Частните фирми на властващия елит изсмукват пе-
чалбите на държавните предприятия.2 Извършва се концентрация на капитала. Парите на насе-
лението и на дребния и средния бизнес стават пари на властващия елит. Времето, необходимо за 
натрупване и всмукване на паричните средства, е около три години. В края на третата година 
застава въпросът за легитимация на грабежа. Защото парите ги няма в банките. Тогава управ-
ляващата класа организира ценовия шок. Чрез него се стопяват задълженията на частните фир-
ми към държавните предприятия, на държавните предприятия към банките и на банките към 
населението и дребния и средния бизнес. И всичко може да започне отначало. 

Важен момент в организирането на ценовия шок е смяната на властта. За да понесе на-
селението спокойно легитимацията на грабежа, правителството започва бавно да вдига це-
ните. Опозицията организира "народно недоволство" – започва политическият театър 
"смяна на властта". По такъв начин се отклонява вниманието на населението и се предот-
вратява неговата евентуална съпротива срещу ценовия шок. Вместо да се вдигне на бунт 
срещу властта и да иска гарантиране на спестяванията си чрез продажба на предприятията 
длъжници, чрез връщане на взетите кредити и т. н., гражданството сваля ту "червените", ту 
"сините". А всъщност червеният и синият елит играят заедно добре репетираната пиеса 
"узаконяване на грабежа". И имат успех! 

                                                 
1 Иван Костов оказва силен натиск на банкерите – как може да сте толкова безсъвестни и да изна-

сяте нашите, български пари в чужди банки; да ги използват чужденци, с тях да се развива чуждестванната 
икономика, а не нашата?! Банкерите скромно мълчат. Те много добре знаят, че ако почнат да дават пари на 
посочените от И. Костов "бизнесмени", какво ще стане с тези пари. След като идва на власт правителството 
на НДСВ, тези депозити в чуждестранни банки започват отново да се връщат в България. 

2 Относно ролята на предприятията във веригата за акумулиране на индивидуалните капитали на 
управляващата класа виж по-подробно Дончев, Ст. "Разпадане на българските предприятия и прест-
руктуриране на индустриалната дейност", в "Променящите се лица на демокрацията, икономическа, 
индустриална, политическа", ИФПШ, С, 2000, стр. 199 – 203.  
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Как се играе "политическият театър"? Как става легитимацията на грабежа? Ще напра-
вим сравнителен анализ на двата големи ценови шока през 1991 г. и през 1997 г. Те са така 
да се каже "класически". Ценовият шок през 1994 год. е на порядък "по-слаб" от тях.1 

4.2.4. Сравнителен анализ на ценовите шокове през 1991 г. и 1997 г. 

Най-напред трябва да изясним какво разбираме под понятието "ценови шок". Това поня-
тие широко се използва както в публицистиката, така и в научната литература за означаване 
на скокообразното увеличаване на цените в началото на 1991 г. Скокообразното увеличение 
на цените в началото на 1997 г. обаче рядко се означава като ценови шок. Причината е може 
би тази, че в края на 1996 г. и началото на 1997 г. има силни очаквания за хиперинфлация. 
Така че скокообразното увеличаване на цените през януари – март, в началото се възприема 
като старт на очакваната хиперинфлация и затова понятието ценови шок се употребява по-
рядко. Факт е обаче, че управляващата класа решава да не прибягва до хиперинфлация, а 
решава проблема с ликвидирането на кредитните си задължения по предишния начин – чрез 
ценови шок. Инфлацията през януари е 43,8%, през февруари – 242,7%, през март – 12,3%. 
За първото тримесечие инфлацията е 452,3%. Ако я съпоставим с инфлацията за първото 
тримесечие на 1991 г. – 381,1%, виждаме, че тя е дори по-голяма. Така че според нас поня-
тието "ценови шок", е не по-малко уместно за означаване на скокообразното увеличаване на 
цените в началото на 1997 г., отколкото в началото на 1991 г. 

Сравнителния анализ на двата ценови шока ще направим по следните показатели: 1. по 
същност; 2. по обект; 3. по субект; 4. по механизъм на реализация. 

1. По същност ценовият шок януари – март 1991 г. и януари – март 1997 г. си приличат 
с това, че и двата са втора фаза на два еднотипни процеса. Приблизително от средата на 
седемдесетте години до март 1991 г. в условията на държавен капитализъм и еднопартийна 
политическа система приключва един цикъл на натрупване на капитал. От март 1991 г. до 
март 1997 г. в условията на протопазарна икономика и политически плурализъм приключва 
друг цикъл на натрупване на капитал. Първата фаза на натрупването на капитала и в двата ци-
къла се състои в източването на спестяванията на населението и декапитализация на предприя-
тията. Същността на втората фаза – ценовият шок се състои в обезценяване на спестяванията 
и ликвидиране на кредитните задължения на управляващата класа към българското гражданст-
во. Различават се по това, че финализират различни форми на натрупване на капитал. В периода 
от средата на седемдесетте години до март 1991 г. натрупването става предимно като концент-
рация на капитала. В периода от март 1991 г. до март 1997 г. натрупването става предимно под 
формата на централизация на капитала. Различават се още по следното! 

В периода от средата на седемдесетте до края на осемдесетте години управляващата 
класа постепенно банкрутира като собственик на националния капитал. Икономическата 
криза добива две основни измерения. Първо, невъзможност да се изплаща външният дълг. 
Второ, огромна диспропорция между паричната маса и стоковия фонд, тоест криза на дефи-
цита. Първият ценови шок, от една страна, ликвидирайки проблема с вътрешния дълг, дава 
нови възможности на управляващата класа да изплаща външния си дълг. От друга страна, 
чрез ценовия шок тя решава и проблема с дефицита. При втория ценови шок проблемът 
"дефицит" не съществуваше. Кризата има друго измерение и друга причина. Кризата се 
проявява като криза на банковата ликвидност. Централизацията на капитала чрез източва-
не на спестяванията на населението довежда до невъзможност банките да посрещат задъл-
женията си към българското гражданство. – 75% от заемите през 1996 г. са обявени за не-

                                                 
1 Ценовият шок през 1994 год. "само" двойно обезценява спестяванията на населението. Докато 

другите два ценови шока обезценяват спестяванията минимум шест пъти. 
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възвръщаеми, 15 от 47 държавни и частни банки спират плащанията и са поставени в про-
цедура на ликвидация. Банковата система е пред фалит. Основната цел на втория ценови 
шок е да се обезценят кредитните задължения на банките към спестителите и по такъв на-
чин да се излезе от банковата криза. 

2. По обект, в най-широк план, двата шока са еднотипни. И в двата случая обект е 
българското гражданство. Но ако разгледаме по-задълбочено структурата на обекта на два-
та ценови шока, ще видим, че те се различават съществено. Обектът на втория ценови шок 
е по-широк от обекта на първия ценови шок. При първия ценови шок обект е дребният 
спестител. Бизнесът, стопанските субекти не са засегнати от ценовия шок, тъй като те са 
кредитополучатели, а не спестители. При втория ценови шок освен българското граждан-
ство обект е и дребният, и част от средния бизнес. Дребният и средният бизнес обикновено 
не са кредитополучатели. Първо, защото за тях е трудно да получат кредитен ресурс от бан-
ките. Второ, защото по традиция българският дребен и среден търговец, предприемач, за-
наятчия и пр. предпочита да работи със собствен оборотен капитал. Неговият оборотен ка-
питал, който, както и спестяванията на населението, е вложен в банките, също е източен от 
управляващата класа. Така че той е обект, а не субект на ценовия шок. Обектът на втория 
ценови шок, включвайки дребния и част от средния бизнес, е значително по-широк от обек-
та на първия ценови шок. 

3. Субект, в широк план и на двата ценови шока, са всички социални групи, заинтересо-
вани от него и съответно оказващи въздействие и натиск за неговото провеждане. Тоест 
субект на двата ценови шока е управляващата класа като цяло. Ако разгледаме обаче 
структурата на управляващата класа през 1991 г. и 1997 г., ще видим съществени различия 
между субекта на първия и на втория ценови шок. Кои са основните компоненти на управ-
ляващата класа, заинтересовани от двата ценови шока? 

а) Икономическите групировки, или с други думи – разпределителните коалиции. 
През 1991 г. икономическите групировки все още имат малка тежест в икономиката на 
страната. Техният интерес от ценовия шок не е толкова на кредитополучател, а на данъчен 
длъжник. Ценовият шок значително облекчава изплащането на данъците, тъй като техните 
активи са основно в долари. Впрочем съвсем не е случайно, че ценовите шокове се провеж-
дат януари – март непосредствено преди изтичане на срока за изплащане на данъците. Об-
ръщайки доларовите си активи в левове след ценовия шок, икономическите групировки 
значително облекчават данъчната тежест.1 При втория ценови шок положението е обратно-
то. Тогава икономическите групировки имат значителна тежест в икономиката на страната. 
Те са основните кредитни длъжници на банките. Въпреки че интересът им от ценовия шок в 
качеството им на данъчен длъжник пак е налице, основният им интерес от ценовия шок този 
път е в качеството им на кредитен длъжник.2 В качеството на кредитополучател интерес от це-
новия шок имат и така наречените кредитни милионери, които са нов "феномен". 

б) Банките. Съществено различна е ролята на банките при двата ценови шока. Една от 
основните причини за ценовия шок през 1997 г., както вече казахме, е кризата на банковата 
ликвидност, която се проявява по много силен начин през 1996 г. При ценовия шок през 
1991 г. подобна причина липсва или почти липсва. Поради това през 1997 г. банките са една 

                                                 
1 Друга причина ценовите шокове да се провеждат през януари – март е, че от средата на януари 

обикновено до средата на февруари са изпитните сесии на студентите. В условията на сесия студенти-
те са изключително податливи на манипулация и с голяма готовност участват в стачки, митинги и т. н. 
И при двата ценови шока студентите са най-ентусиазираното ядро на митингуващите и окупаторите.  

2 Много интересен е въпросък за произхода на разпределителните коалиции. Той заслужава специ-
ално внимание. Тук само ще отбележим, че интересни идеи по този въпрос има в книгата "Мрежите на 
прехода – какво всъщност се случи в България след 1989 г.", изд. "Изток/Запад", С., 2008. 
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от основните групи, заинтересовани от ценовия шок, за разлика от 1991 г. Чрез ценовия шок 
през 1997 г. банките обезценяват кредитните си задължения към българското гражданство и 
към дребния и средния бизнес и облекчават възможностите на своите кредитополучатели да 
изплащат задълженията си към тях. Разбира се, и през 1991 г. създаващата се и бързо разви-
ваща се банкова система има интерес от ценовия шок. Но той е свързан предимно с много 
високите печалби, които те започват да получават в условията на висока инфлация, и не е 
така пряк и съдбоносен, както при втория ценови шок. 

в) Стопанската номенклатура. Относителното място на стопанската номенклатура и 
ролята и в реализацията на ценовия шок от 1991 г. е многократно по-голямо, отколкото при 
ценовия шок от 1997 г. През 1991 г. стопанската номенклатура, наравно с политическата 
класа, е основен компонент на управляващата класа. Резултатът на ценовия шок в най-
голяма степен засяга нейните интереси. Ценовият шок през 1991 г. за нея е съдбоносно не-
обходим. В какъв смисъл? Той е съдбоносен, защото благодарение на него банкрутът на 
номенклатурата на БКП в качеството ѝ на собственик на националния капитал не е послед-
ван от обявяването на фалит. Тоест приватизацията като средство за обявяването на фалит е 
отложена във времето. Стопанската номенклатура, възползвайки се от аномията в държа-
вата (резултат преди всичко на ценовия шок) и оперирайки непосредствено с основните 
производствени фондове, преминава към усилена централизация на капитал. Използват 
се както законови, така и извън законови средства. Основното законово средство са извън-
редно високите заплати на стопанското ръководство и сравнително високите заплати на 
работническите колективи. Откъде се осигуряват тези високи заплати? От вземаните от 
банките кредити. Тоест, от спестяванията на българското гражданство. Най-големият длъж-
ник на банките са държавните предприятия. И именно неизплащаните дългове на дър-
жавните предприятия към банките са една от най-важните причини за кризата на кредитна-
та ликвидност на банките. Така "законово" предприятията са превърнати в помпа за "прета-
кане" на спестяванията на населението в "джобовете" на стопанската номенклатура. Основ-
ното извън законово средство за централизация на индивидуалните капитали на стопанс-
ката номенклатура е сключването на неизгодни договори на входа и изхода на предприяти-
ето. Договорите се сключват или с подставени фирми, фактически собственост на самата 
номенклатура, или с фирми, плащащи достатъчно високи подкупи. Резултатът е губеща 
продукция, като загубите се компенсираха с ново теглене на кредити от банките. Отново 
спестяванията на гражданството се преточват в ръцете на стопанската номенклатура. 

Освен като средство, финализиращо цикъла на централизация на капитала, стопанската 
номенклатура е заинтересована и в още едно отношение от първия ценови шок. Преоценя-
ването на активите на предприятията съобразно новото ценово равнище става много бавно и 
част от стопанската номенклатура успя под формата на работническо-мениджърска привати-
зация да изкупи евтино основните производствени фондове на предприятията, които управлява. 

При втория ценови шок тези два аспекта на пряк интерес на стопанската номенклатура 
продължават да действат. Но, първо, вече не така съдбоносно. През 1997 г. структурата на 
управляващата класа е вече друга. Основните социални субекти, заинтересовани от ценовия 
шок, вече са икономическите групировки и банките. За стопанската номенклатура цено-
вият шок, въпреки че е необходим, не е съдбоносен. През 1997 г. тя вече разполага с доста-
тъчно лични капитали. Създала си е достатъчно нови връзки и натрупала опит за работа в 
условията на квазипазар. И, второ, акцентът във връзка с очакваната ускорена приватиза-
ция, се измества от първия към втория вид интерес, тоест към това, доколко чрез ценовия 
шок са обезценени активите на предприятията и нараснали възможностите за тяхната "ра-
ботническо-мениджърска" приватизация. 
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г) Политическата класа. И през 1991 г. и през 1997 г. политическата класа: 1. е компо-
нент с най-голям интрес от провеждането на ценови шок; 2. играе възлова роля в неговото 
провеждане. 

Какъв е интересът на политическата класа от двата ценови шока? Политическата класа с 
двете си фракции – "червения" и "синия" елит, в условията на доминираща държавна собст-
веност е реалният собственик на националния капитал. И през 1991 г., и през 1997 г. чрез 
двата ценови шока тя ликвидира вътрешния си дълг към българското гражданство. Може да 
ми се възрази: При втория ценови шок управляващата класа няма вътрешен дълг, тъй като 
банковата система вече е независима, а в известна степен и частна. Отговорът е: 1. И през 
втория период политическата класа има вътрешен дълг, например държавните ценни книжа. 
2. Банките, в по-голямата си част са държавни и тяхната независимост от изпълнителната 
власт е твърде условна, а зависимостта им от политическата класа е безусловна. 3. Основ-
ният дълг към банките е на държавните предприятия, а реалният собственик на предприяти-
ята е именно политическата класа. Не е случайно, че политическата класа принуждава БНБ 
да изкупи за един лев напълно частната банка на пловдивските брокери, тъй като тя много 
добре съзнава отговорността си за банкрута на тази банка. Факт е, че чрез ценови шок и 
през 1991 г., и през 1997 г. политическата класа рязко подобри за сметка на българското граж-
данство възвръщаемостта на кредитните задължения на държавните предприятия. По такъв 
начин тя отложи във времето необходимостта от спешна приватизация. Което, от една стра-
на, ѝ гарантира единство на политическата и икономическата власт, а, от друга страна, удължа-
ва във времето възможностите, имайки контрол върху ресурсите, да трупа личен капитал. 

Каква е ролята на политическата класа при провеждането на двата ценови шока? Въпре-
ки че и при двата ценови шока политическата класа играе възлова роля, методите, начинът, 
който тя използа, в двата случая са различни. Ще разгледаме механизма на провеждане на 
двата ценови шока. 

4. По механизъм на провеждане двата ценови шока си приличат по това, че и двата се 
провеждат чрез смяна на властта. Това не е случайно. През осемдесетте години управлява-
щата класа на два пъти – през 1980/81 г. и през 1987/88 г., се опитва да нанесе ценови удар 
срещу българското гражданство в рамките на еднопартийната политическа система. 
Опитите са неуспешни. Третият опит – на А. Луканов, да нанесе ценови шок чрез така на-
речената "стабилизационна програма" през 1990 г. – също е неуспешен. Управляващата 
класа се убеждава, че за да бъде успешен, ценовият шок трябва да бъде съпътстван с преда-
ване властта на опозиционния елит. По такъв начин вниманието на населението се отклоня-
ва в "борбата" за смяната на властта, а осъществявания от управляващите икономически 
грабеж минава на втори план. Двата елита имат възможност да манипулират собствените си 
електорати така, че хората да негодуват, но да не предприемат действия против управлява-
щата класа. Управляващият, предал властта елит, излиза пред собствения си електорат с 
тезата: "Ето, не ние вдигаме цените, ако бяхме останали на власт, подобно безобразие ня-
маше да се случи." Контра елитът, взел властта, обработва собствения си електорат с тезата: 
"Вдигаме цените, защото това е единственият начин да се излезе от катастрофата, в която 
ни вкараха "другите". Ние плащаме чужди грехове!". 

Смяната на властта като основен механизъм за извършване на ценовия шок се реализира 
по различен начин при двата ценови шока. В края на 1990 г. общественото мнение иска ка-
тегорично свалянето на правителството на А. Луканов. Апаратът на БКП е апатично наст-
роен. Само върхушката, групирана около А. Луканов, не иска да сдаде властта. Така наре-
чените "перестройчици" искат "построяването на капитализма" да стане под техния непос-
редствен контрол. Стачките и уличният натиск в голяма степен имат стихиен характер. 
Съвсем различно е положението в края на 1996 г. Общественото мнение за разлика от това 
през 1990 г. е апатично настроено. Парадоксални отношения се създават между "червената" 
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и "синята" върхушка. Червената върхушка и преди всичко най-влиятелната и фракция, чер-
вената аристокрация – "перестрой- чиците", искат незабавно сдаване на властта. Жан Виде-
нов се съп- ротивява, но е поставен в капан. Синята върхушка обаче не иска властта. Иван 
Костов съвсем справедливо не иска да пере мръсните ризи на "комунистите". Той има гор-
чивия опит от 1991 г., когато, след като свърши "черната" работа, получава ругатни, а не 
благодарност.1 Точно обратни са исканията на "червения" и "синия" субелит. "Червеният" 
субелит не иска да сдава властта, защото с това губи привилегированите си позиции в еле-
ментарен житейски смисъл. "Синият" субелит, който за няколко години е порядъчно "ог-
ладнял", иска незабавно завземане на властта. Апатичността на масите, от една страна, и 
двусмислените и неопределени отношения между двата елита създават ситуация, в която 
смяната на властта може да се реализира единствено чрез "политически театър". 

Политическите действия са "политически театър" тогава, когато: 1. Има режисура на съ-
битията; 2. Политическите актьори съзнателно участват в политическата игра. 

Искаме изрично да подчертаем, че не влагаме никакво негативно съдържание в поняти-
ето "политически театър". Може би е за предпочитане политическата класа да реализира 
интересите си чрез политически театър, а не чрез пряко насилие. Политическият театър, 
колкото и да е странно, e режисиран не от синия политически елит, а от: 1. Икономическите 
групировки и на първо място от "Мултигруп", която вече няма нерви от упоритото несъгла-
сие на Жан Виденов да им даде концесия за ползване на газопроводната мрежа; 2. Синият 
субелит. Силни актьорски изяви има синият субелит в телевизията, в радиото, в "Пирогов" и 
пр. Изключително голяма, може да се каже, главна роля в политическия театър изиграва 
малкият, но сплотен колектив на "Каналето".2 В политическия театър активно участват и 
преподавателите от СУ "Св. Климент Охридски", и особено преподавателите от философ- 
ския факултет.3 Синята върхушка е принудена от зрител, да се превърне в участник в играта 
"народен бунт". Политическият театър значително облекчава проблемите на "червения" 
политически елит. Изправени пред алтернативата да "пролеят кръв", червените лидери Доб-
рев и Първанов пренебрегват настроенията на червения субелит и на 7.02.1997 г. връщат 
мандата за съставяне на правителство и страната тръгва към нови парламентарни избори. 

Какво обаче стана междувременно, докато трае политическият театър, докато населени-
ето е омайвано, будалкано и пр. от политическите актьори? 

                                                 
1 Когато през 2000-та година управляващата класа (на първо място икономическите групировка) 

решава, че личният режим на И. Костов е вече непоносим и започва кампания по неговото "очерняне", 
А. Доган в няколко интервюта обяснява, че всъщност И. Костов не е никакъв революционер и няма 
заслуги за свалянето от власт на Ж. Виденов. Той – А. Доган, е положил неимоверни усилия – на ня-
колко пъти го е черпил с боза и баклава в еди коя си бозаджийница и го е кандардисвал да поведе 
"масите на бунт". А И. Костов все се е дърпал. "Синият шаман" Е. Дайнов също обяснява колко много 
той е убеждавал И. Костов да поведе "масите на бунт". Сведенията на А. Доган и Е. Дайнов най-
вероятно са верни. И. Костов връзва синя лента и повежда "масите на бунт", едва след като е привикан 
от Сорос в Будапеща. Като се връща, започва политическият театър. Какво са си говорили със Сорос, 
какво са се договаряли надали някой някога ще узнае. Дали е прав Волен Сидеров, че по време на 
ценовия шок Сорос е спечелил 200 млн. долара от финансови спекулации – не знаем. Безспорно е 
обаче, че някои много са спечелили. 

2 Слави Трифонов е единственият от тогавашното "Канале", който в началото на третото хилядоле-
тие се извини на българския народ за участието си в политическия театър по времето на ценовия шок. 

3 Относно участието на преподавателите от Философския факултет виж: Найденов, Г. "Приносът 
на преподавателите от Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" за реализация страте-
гията на ценовите шокове през деветдесетте години" – В: "Философия и европейски ценности", 
УНСС, С., 2001, стр. 175-182. 
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Докато "тече" представлението на политическият театър, банките организират меропри-
ятието "скок на долара". През януари 1996 г. доларът е на равнище 67 лв. През годината има 
плавно несъществено покачване. През ноември и декември, когато политическият театър се 
активизира, е направен първият скок и доларът стига равнище 400 лв. БНБ не само че не се 
намесва да спре скока на долара, а обратно – засилва напрежението, купувайки все по-
големи количества долари. Дилърите се чудят: "По всичко изглежда, че поскъпването на 
долара е целта на БНБ, след като повече купува, отколкото продава валута."1 Странно е не 
само поведението на БНБ, но и на цялата банкова система. В продължение на няколко месе-
ца, докато "тече" политическият театър, курс "купува" на междубанковия пазар е по-висок, 
отколкото курс "продава" на чейнч бюрата. Банковата система съвсем съзнателно се въз-
ползва от политическия театър и започва спираловидно изкуствено вдигане на долара. В 
първата седмица на февруари – в момента, в който Добрев връща мандата, доларът стига 
върха – 3000 лв. Впоследствие директорът на БНБ Л. Филипов, ни лук ял, ни лук мирисал, 
обявява, че доларът е изкуствено завишен.2 

Защо банковата система организира вдигането на долара? 
Защото финансовият и икономическият елит не разчитат на политическата класа да на-

несе ценовия шок по административен път, както през 1991 г. В края на 1996 г. и началото 
на 1997 г. финансовият и икономическият елит не могат да разчитат на подобен "подарък" 
от политическата класа. Затова банковата система организира скока на долара. Благодаре-
ние на него, с известна времева отстъпка "се получи" ценовия шок. Впоследствие, в края на 
февруари доларът пада, но повечето цени, с изключение на някои хранителни стоки, про-
дължават, макар и леко, да се покачват. По такъв начин, чрез ценовия шок се легитимира проце-
сът на източване на спестяванията на населението. По мнение на експерти "От 1300 долара 
средно спестявания на населението през 1996 г. днес те са стопени до 130 долара. Десет пъти е 
обеднял нашенецът само от гимнастиките с валутния курс и лихвения процент."3 

Политическият театър по времето на ценовия шок е възможен благодарение на това, че 
"синият" и "червеният" политически елит много ловко манипулират така наречения "червен" и 
"син" твърд електорат като използват техните предубеждения, стереотипи, нагласи и т. н. 

4.2.5. Идеологическото самосъзнание, стереотипи, нагласи, омрази  
и предубеждения на "червения" и "синия" квазиетноси – предпоставка  

за реализиране на стратегията на ценовите шокове 

Всички избори през деветдесетте години показват наличието на ядра от червени и сини 
симпатизанти, които винаги гласуват за "своята" партия, независимо от нейното политичес-
ко поведение. Дори когато със своите действия политическата партия силно ощетява инте-
ресите на привържениците си, твърдият електорат запазва своята преданост към нея. Нап-
ример Постановление №8 за "Либерализация на цените и социална защита на населението" 
ощетява силно интересите както на синия, така и на червения електорат. То е подкрепено, 
както от "синия", така и от "червения" политически елит, които ни най-малко не се колебаят 
да "бръкнат в джоба" на своите избиратели. Изборите след това показат, обаче, че въпреки 
предателството на синия и червения политически елит към интересите на техните привър-
женици, червеното и синьото твърди ядра продължават да подкрепят "своята" партия.  

                                                 
1 Ганчев, А. "Доларът наближава 400 лв.", в. "Пари", 4.02.1997, стр. 10. 
2 Целенасъченото вдигане на курса на долара беше "заслуга" преди всичко на БНБ, Булбанк и 

Райфайзенбанк. 
3 Тодоров, К. "Държавата взе каквото можа от всички нас", в. "Пари", 7.03.1997, стр. 5. 
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Червеното и синьото твърди ядра, както сполучливо отбелязва М. Табаков, по много 
свои характеристики наподобяват етноси – "Те имат обща историческа памет, общи леген-
ди, сходна съдба, общ език и култура."1 Тяхното присъствие в политическия живот се ха-
рактеризира с коренно противоположни оценки по възловите събития от новата и най-
новата история.2 

Какви са причините за съществуването на червеното и синьото твърди ядра? 
Най-напред трябва да отбележим, че наличието на твърди електорални ядра е явление, 

присъщо на развиващите се страни. И в други развиващи се страни значителна част от из-
бирателите дават своя вот не на партията, която изразява техните класови и групови инте-
реси, а на тази партия, която в техните очи олицетворява тяхната социална идентичност. 
Политическите симпатии се определят от семейната принадлежност и съответно от фамил-
ното участие в предишните исторически събития. Отделната личност подкрепя партията, 
която афишира себе си като приемник на този исторически поток, на тази социална актив-
ност, с която се отъждествява семейната история. 

В България причините за наличието на две твърди електорални ядра, които по коренно 
различен начин оценяват новата и най-нова история на страната, се състои в това, че два 
пъти в резултат на революционни събития става преобръщане на социалната роля на големи 
групи хора. 

Две дати – 9.09.1944 г., когато Отечественият фронт, в който доминира БКП, завзема 
властта, и 10.11.1989 г., когато започва разрушаването на еднопартийната политическа сис-
тема, делят новата и най-новата ни история на три периода. Тези периоди са три качествено 
различни фази в утвърждаването и развитието на капиталистическия начин на производст-
во. Преходът от единия към другия период е свързан с преобръщане на социалните роли и 
смяна на властовите позиции на големи групи от населението на страната. 

Именно преобръщането на социалните роли и смяната на властовите позиции опреде-
лят коренно различната оценка и съответно електорални предпочитания на двете твърди 
ядра, на двата квазиетноса. 

За "червения" квазиетнос първият период – от Освобождението на България от турско 
робство – 1878 г. до 9.09.1944 г., е времето на "дивия" капитализъм. Тогава народът е живе-
ел бедно и мизерно, алчни капиталисти и корумпирани политици са го ограбвали безпо-
щадно. Монархофашизмът е докарал страната до участие в кръвопролитни войни и две на-
ционални катастрофи. Но сред народа е имало доблестни и достойни синове, които повели 
борба за справедливост. Тези герои на 9 септември извършват социалистическа революция 
и започват изграждането на социализма – общество без експлоатация на човек от човека, 
общество, в което всички са равни, общество, което реализира хилядолетните мечти на чо-
вечеството за справедливост, братство, благоденствие и т. н. "Червеният" квазиетнос съп-
реживява себе си като исторически наследник на социалния субект, който в периода на 
"дивия" капитализъм се е борил против експлоататорите, а в периода на "социализма" е 
строил най-справедливото общество. Като се има предвид, че в додеветосептемврийския 
период голяма част от българския народ са били дребни земеделци, живеещи бедно, ограб-
вани от властта, и зараждащата се буржоазия, загубили близки през войните, че много се-
мейства пазят спомени за репресиите през 1923-1925 г. и за терора на властта по времето на 
Втората световна война, а също и за глада и мизерията през четиридесетте години; като се 
има предвид също така, че социалната динамика след "социалистическата" революция е 

                                                 
1 Табаков, М. "Посттоталитаризъм зад привидностите и манипулациите", Философски изследва-

ния, т. 2, С, 1993, стр. 97. 
2 Виж: Бунжолов, А. "История на победените", сп. "Критика и хуманизъм", №4, 1993, стр. 135. 
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твърде силна и от тези слоеве се рекрутират кадрите на управленската пирамида, основата 
на която е твърде широка, става ясна голямата обемност на твърдото ядро на БСП. 

Периодът, когато след 10.11.1989 г. СДС завзема властта, червеният квазиетнос възпри-
ема като опит за реставрация на "дивия" капитализъм, опит за исторически реванш на нас-
ледниците на своите врагове. Според червения квазиетнос, това е опит на ретроградните 
сили да си върнат богатствата, натрупани през войните и националните катастрофи за смет-
ка на мъките и страданията, жертвите и кръвта на народа. 

"Синият" квазиетнос гледа на историята по огледално обърнат начин. За тях периодът 
преди "социалистическата" революция е "силното" време на България. Тогава ние сме нор-
мална държава, постепенно включваща се в европейската цивилизация. Нашите бащи (пре-
димно дребни и средни, а някои и едри буржоа) самоотвержено са се трудили за прогреса 
на нацията и за благополучието на семействата си. Великите сили са виновни за въвличане-
то на страната във войни и национални бедствия. Те са виновни и за вземането на властта от 
престъпниците комунисти, тъй като в Ялта са продали България на Сталин. Социалисти-
ческата революция е трагедия за нашата нация. Комунистите създават едно фалшиво, из-
куствено, ненормално общество. Необразовани, прости, тъпи и арогантни, те ограбват на-
шите имоти, къщи, дюкяни. За четиридесет и пет години те нищо не създават, а съсипват 
държавата и сега народът трябва да плаща техните дългове. Днес, когато ние сме взели 
властта, е време да възстановим справедливостта – да си върнем имотите, да накажем ви-
новните и да направим България нормална държава. 

Като се има предвид, че немалко фамилии са пострадали след Девети септември 1944 г. 
и пазят спомена за екзекутирани без съд и присъда, за лагери и затвори; като се има предвид, че 
реституцията възстановява собствеността на доста хора, осигурявайки им препитание в сегаш-
ното трудно време, ясно е защо синият квазиетнос запазва компактността си дълго време. 

И при двата квазиетноса оценката на историческия период зависи от семейното участие 
на историческата сцена. Позитивно се оценява периодът, когато поради имуществения си 
ценз или властови позиции, фамилията е била част от социалния субект, имащ контрол над 
социалните процеси и над ресурсите, част от социалния субект, преобразуващ социалната 
материя. В този период за нас палачи и жертви няма. Палачите и жертвите се появяват, ко-
гато "другите" завземат властта. Палачите са ТЕ, а жертвите сме НИЕ. 

Начинът на мислене, оценъчният подход на двете твърди ядра е един и същ. Противопо-
ложността на оценките се дължи единствено на различните социални роли на двата социал-
ни субекта и тяхната смяна в трите периода. 

През 90-те години политическите елити на БСП и СДС правят всичко възможно да под-
държат квазиетническото самосъзнание на твърдите ядра, постоянно ги "насъскват" едно 
срещу друго. "Червеният" политически елит упорито пропагандира мита за "лошия" капита-
лизъм и "добрия" социализъм. "Синият" политически елит пък настойчиво пропагандира об-
ратния в ценностно отношение мит – за "лошия" комунизъм и за "добрия" капитализъм.1 

Историческата истина е, че периодите от Освобождението от османска власт до "социа-
листическата" революция и от тогава до 10 ноември 1989 г. са две фази на един и същ про-
цес – процесът на трансформация на традиционното патриархално българско общество в 
капиталистическо. Но този процес има двойствена същност. От една страна, процесът на 

                                                 
1 Чрез тези два мита в различно време: а) след 9 септември 1944 г.; б) след 10 ноември 1989 г., се 

активира един и същ архетип на масовото съзнание – за "черното" минало и "светлото" бъдеще. И в 
двата случая управляващата класа прави магическо заклинание – "Това, което беше, е нещо много 
лошо, но това, което ние ще построим, ще бъде нещо прекрасно!". Чрез тези митове много сполучливо 
се манипулира масовото съзнание и българският народ и в двата случая, общо взето, търпеливо чака 
"светлото" бъдеще. 
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трансформация, при който се разкъсва връзката на непосредствения производител с негови-
те средства за производство и масата от населението се превръща в наемни работници, е 
свързан с прилагането на голямо по мащабите си насилие спрямо народните маси. От друга 
страна, той води до гигантски ръст на производителните сили и до съществени позитивни 
изменения в техния начин на живот. 

Всяко от двете твърди ядра приема за себе си само едната страна на двойствената същ-
ност на генезиса на капитализма. В до деветосептемврийския период синият квазиетнос 
вижда само тласъка на общественото развитие, резултат от дейността на социалния субект, 
към който е принадлежала неговата фамилия. Но не вижда диващината, с която този соци-
ален субект утвърждава новия начин на производство. Фамилната история съхранява спо-
мена за това, как добре се е живеело (и те – управляващата класа, действително добре са си 
живеели), но не и за глада, мъките и страданията на народа по времето на войните и нацио-
налните катастрофи.1 

Червеният квазиетнос, обратно, в първия период вижда само диващината и мизерията, 
но не и прогреса. По простата причина, че самите те или техните бащи и деди са били дреб-
ни земеделци, занаятчии и т.н., мятащи се в примката на възхождащия капитализъм. Черве-
ният квазиетнос никога няма да разбере обективността на генезиса на капитализма и неиз-
бежността на обедняването, експлоатацията и експ-опрацията на средствата за производст-
во на народната маса. Никога няма да осъзнае и своята роля в следващия – след деветосеп-
темврийски период, когато той – червеният елит, в качеството си на съвкупен капиталист 
прави масова експроприация на дребната частна собственост и превръща масата от населе-
нието в наемни работници. Никога бившата номенклатура на БКП и техните наследници 
няма да погледнат на себе си като на борци не против, а за утвърждаването на капиталис-
тическия начин на производство. Те винаги ще виждат само високата морална мотивация на 
активността си при експроприацията на собствеността (строим най-справедливото общест-
во), а на съпътстващото я насилие, беззаконие и гавра с личната съдба на стотици хиляди 
хора ще продължават да гледат като на "грешки на растежа". 

Твърдосините обратно – в този период виждат само грабежа, униженията и безправието, 
но не и прогреса, резултат от утвърждаването на държавния капитализъм. Те никога няма 
да разберат, че "комунистите" са направили това, което те в качеството си на управляваща 
класа не успяват да направят – дават решителен тласък в утвърждаването на капиталисти-
ческия начин на производство. Благодарение на което ръчното производство на храна, об-
лекло, жилища и т. н. се сменя с едро машинно производство и в живота на народната маса 
настъпват съществени положителни изменения. 

Вече 24 години червеният и синият политически елит се възползват от тази едностран-
чивост в манталитета и светогледа на твърдите ядра, възползват се от предопределените от 
личната съдба стереотипи на политически симпатии и политическо поведение. Двата елита 
правят всичко възможно за замразяването и съхраняването на тази едностранчивост на све-
товъзприятието. Конфронтацията на двете твърди ядра е изгодна на двата елита, тъй като 
вече 24 години им гарантира ясно очертан периметър в политическото пространство. 

За един относително кратък период, след включването на бившия цар – Симеон Сакс-
кобурготски в политическия живот и успеха на неговата партия НДСВ в парламентарните 
избри 2001 год. "враждите" между двата квазиетноса утихват. Но след това, благодарение 
на свръхактивната дейност на бившия гл.секретар на МВР в неговото правителство – Бойко 
Борисов, който започва самостоятелна политическа кариера, те отново се разпалват. 

                                                 
1 Само в Междусъюзническата война, която докарва страната до Първата национална катастрофа, 

загиват над 55 000 души, 105 000 получават тежки наранявания, загубите в икономиката се изчисляват 
на около 2 млрд. лева. 
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Пета глава 

ДИНАМИКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 
"СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

5.1. Изследване на динамиката на ефективността  
чрез фондоемкостта на националния доход и сравнителен анализ  
на производителността и ефективността на обществения труд 

5.1.1. Методология и метод 

а) Методология 
В първата част на проекта изследвахме основните школи и автори по проблемите на 

"социалистическата" държавна собственост, относно два възлови въпроса. Това са въпроси-
те за това доколко тя има експлоататорски характер, и доколко тя е ефективна. Въпреки 
че в тази глава ние разглеждаме само ефективността на "социалистическата" държавна соб-
ственост, отново даваме таблицата в пълния ѝ вид. 

Таблица 5.1. 

Таблица на трите основни характеристики на "социалистическата"  
държавна собственост при различни школи и автори 

Школи и автори Характер  
на държавната  
собственост 

Експлоататорска  
или не, е държавната 

собственост 

Ефективност  
на държавната 
собственост 

Троцки О Експл. НЕ 

Социалдемокрация след 1929 година О Експл. НЕ 

Фридрих фон Хайек О Експл. НЕ 

Официални концепции  
в "социалистическите" страни 

О Неекспл. ВЕ 

Фабиански социализъм О Неекспл. НЕ 

Тони Клиф МЧ Експл. НЕ 

Манкър Олсън КЧ Експл. ВЕ+НЕ 

Държавен капитализъм КЧ Експл. ВЕ+НЕ 

Социалдемокрация преди 1929 год. КЧ Експл. НЕ 

Атанас Москов КЧ Експл. НЕ 

Мюррей Ротбард КЧ Експл. НЕ 

Михаил Восленски ДЧ Експл. НЕ 

 
Означенията в таблицата са следните: 
1. Характер на "социалистическата" държавна собственост: О – "социалистическата" държавна 

собственост има обществен характер; ДЧ – "социалистическата" държавна собственост е частна (со-
циалногрупова) и има докапиталистически характер; КЧ – "социалистическата" държавната собстве-
ност е частна (социалногрупова) и има капиталистически характер; МЧ – "социалистическата" дър-
жавната собственост е частна (социалногрупова) и има междинен – колкото съсловен, толкова и капи-
талистически характер. 
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2. Експлоататорска или не, е "социалистическата" държавна собственост: Експл. – "со-
циалистическата" държавна собственост е експлоататорска; Неекспл. – "социалистическа-
та" държавна собственост не е експлоататорска. 

3. Ефективност на "социалистическата" държавна собственост: ВЕ – "социалистическа-
та" държавна собственост е високоефективна; НЕ – "социалистическата" държавна собст-
веност е нискоефективна; ВЕ+НЕ – в ранен период ВЕ, в следващия НЕ. 

Показваме на графика резултатите: 

1
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1

3

1

4
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0,5

1
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4

4,5

5

частна (социалногрупова) с
докапиталистически характер

частна (социалногрупова) с
капиталистически характер

частна (социалногрупова) с
междинен характер

обществен характер

високоефективна в ранен период високоефективна, в следващия нискоефективна нискоефективна

 

Фигура 5.1. Разпределение на различните школи и автори по въпросите за характера  
и ефективността на "социалистическата" държавна собственост 

Видно е, че с изключение на официалната идеология на комунистическите партии, всич-
ки останали школи и автори определят "социалистическата" държавна собственост като 
нискоефективна. М. Олсън и теориите за "предадената революция" я определят като ефек-
тивна в началния период и нискоефективна след това. 
За съжаление повечето автори и школи характеризират "социалистическата" държавна 

собственост като ниско ефективна – априори, тоест "по принцип". Преобладаващото мне-
ние е, че всеобемащата държавна собственост по принцип не може да е ефективна. При-
веждат се "от девет кладенци вода", за да се докаже това. 
Ето защо, макар и накратко, най-напред ще направим критика на един от основните ар-

гументи за това, че поради своя характер "социалистическата" държавна собственост по 
принцип не може да бъде ефективна. Най-подробно този аргумент е представен от Фрид-
рих фон Хайек.1 
Според него основна черта на "социалистическата" държавна собственост е, че тя е 

"планова". А "плановата" икономика по принцип не може да бъде ефективна като присъща-
та на капиталистическите страни "пазарна" икономика. За Хайек централизираното плани-

                                                 
1 Хайек, Ф. А. Дорога к рабству. "Вопросы философии", 10/1990, стр. 116. 
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ране в интерес на всички е основната разлика на "социализма" от капитализма, при който 
координацията на дейностите и разпределението на благата става чрез действието на без-
личните пазарни сили. И тъй като според него "планирането" в свръхсложните системи е 
нещо невъзможно, то опитите да се планира в рамките на такава свръхсложна система като 
обществото водят до хаос и анархия. 
Вярна ли е тази теза? Не, не е вярна! 
Всъщност план и пазар има както при "социализма", така и при капитализма. Те са не-

разривно свързани. Колкото по-развит е пазарът, толкова по-развито е и планирането. За-
що? Защото планирането, е определяне на обема и номенклатурата на производството, 
което е съобразено с конюнктурата (тоест с пазара) и със средните разходи на труд. 
Колкото по-развит е пазарът, толкова в по-голяма степен вземането на решения по номенк-
латурата и обема на производството загубва стихийния си характер и се превръща в плани-
ране. Твърдението на Хайек, че при "социализма" има планиране, но не и пазар, просто не 
отговаря на истината. При "социализма" и планирането, и пазарът са еднакво неразвити. 
Което впрочем отговаря на общата степен на развитост на обществото. При "социализма" 
държавата, тоест висшите органи на партийно-държавния апарат, централизирано определя 
номенклатурата и обема на производството – както в рамките на цялото общество, така и в 
рамките на отделното предприятие. В повечето случаи централизираното определяне на 
обема и номенклатурата на производството няма характер на планиране. 
Например в рамките на първо подразделение на производството – производството на 

средства за производство, няма планиране, защото това производство няма пазар. Предпри-
ятията – потребители на средства за производство, нямат право да закупуват необходимите 
им средства за производство откъдето им е най-изгодно, например от западни държави, до-
ри ако там са по-евтини и по-качествени, а са длъжни да ги закупуват от предприятия, по-
сочени от държавните органи. Съответно при определяне на обема и номенклатурата на 
средствата за производство централните органи изобщо не са длъжни и не се съобразяват с 
конюнктурата и със средните разходи на труд. Вземането на управленските решения добива 
във все по-голяма степен стихиен характер и тъй като във все по-голяма степен т.нар. "пла-
нове" не са съобразени с реалната ситуация, те във все по-голяма степен не се изпълняват. 
Това не е съвсем така при производството за външния пазар. При този вид продукция в из-
вестна степен централизираното определяне на обема и номенклатурата на производството 
са съобразени с конюнктурата и със средните разходи на труд. 
Малко по-различно е положението във второ подразделение на производството – произ-

водството на предмети за потребление. Тук именно започва, макар и не в пълна сила, да 
действа пазарът. Пазарът по принцип се проявява на границата на собствеността. Пазарни 
отношения може да има между различни собственици. За разлика от първо подразделение, 
продукцията на второто подразделение на производството не е предназначена за потребител 
в рамките на държавната собственост, а е предназначена за единствения друг, различен от 
комунистическата номенклатура собственик – собственика на работната сила. В производс-
твото на предмети за потребление, макар и ограничено (тъй като управляващата класа чрез 
протекционистичната си политика, а и по много други начини монополизира продажбите на 
предметите за потребление), започват да действат законите на пазара и следователно цент-
рализираното определяне на обема и номенклатурата на производството в известна степен 
се превръща в планиране. Но то, разбира се, е твърде далече от планирането в развитите 
капиталистически страни, където пазарът действа с много по-голяма сила. 
Ефективността на "социалистическата" държавна собственост не се предопределя от хи-

потетични недостатъци на "планирането", а от много други фактори. Тя не е константна 
величина. Напротив – много лесно може да се види, че динамиката на ефективността на 
"социалистическата" държавна собственост е идентична с динамиката на ефективността при 



 
 

353 

другите форми на капиталистическа собственост – тя зависи преди всичко от достигнатата 
степен на развитост на производителните сили, от фазата на дългата вълна, в която се нами-
ра икономиката на конкретната страна и световната икономика и много други. Не планира-
нето като технология в свръхсложните системи обрича "социализма" на хаос и анархия. 
Въпреки че подобен момент има, не той е определящ. Факт е, че в момента има гигантски 
международни корпорации, опериращи с капитал по обем, надхвърлящ българския нацио-
нален капитал по времето на "социализма", и произвеждащи широка гама стоки. Планира-
нето при тях и координацията на дейностите са на завидно равнище. Така че сама по себе си 
сложността на системата не е причина за провала на "мероприятието" планиране. 
Проблемът тук е друг. А именно, че Хайек взема за реалност декларациите и самосъзна-

нието на управляващите комунистически партии, а не техните реални действия. Хайек не се 
занимава с реалния проблем – как чрез планирането управляващата класа – номенкла-
турата на комунистическата партия – в качеството си на собственик на националния 
капитал защитава частните си социално-групови интереси. Такъв проблем за него не 
съществува. Той си измисля проблем – комунистите искат да планират в интерес на "общото 
благо", но това е невъзможно по технологични причини.1 Това обаче е измислен проблем. 
Въпреки фалшивото си самосъзнание, че планира и действа в интерес на "общото бла-

го", комунистическата номенклатура, много последователно и настойчиво прокарва част-
ния си социално-групов интерес. Именно в сблъсъка на интересите на собственика на на-
ционалния капитал и на непосредствения производител – наемната работна сила, на различните 
етапи на развитието на производителните сили, могат да се търсят причините за динамиката на 
ефективността на "социалистическата" държавна собственост. Но това е друг проблем. 
б) Метод 
За да изследваме динамиката на ефективността на "социалистическата" държавна собст-

веност в България, ще използваме метода, приложен в началото на осемдесетте години от Г. 
Найденов в защитената през 1982 година дисертация – "Главното противоречие в HP Бълга-
рия". Сега ще направим това за целия период на българския "социализъм". В дисертацията 
се използва един класически метод – чрез изследване на фондоемкостта на националния 
доход. Но се прилага и един нов интересен метод – сравнителен анализ на темповете на на-
растване на ефективността и на производителността на труда. Използвани са идеи, предло-
жени от П. Мастиков.2 Изходната теза е, че при успешна предприемаческа дейност на съв-
купния капиталист – номенклатурата на комунистическата партия, темповете на нарастване 
на производителността и на ефективността на обществения труд трябва да са приблизител-
но еднакви. Изследването обхваща период от средата на шейсетте до края на седемдесетте 
години. През 1986 година дисертацията е публикувана в издателство "Наука и изкуство", 
което позволява да се разшири изследвания период, като се включи в него и първите три 
години на осемдесетте години. Сегашното изследване включва и останалите пет години до 
"краха" на "социализма". 

5.1.2. Данни и резултати на изследването 

Основен източник на данни са сборникът "Разширено социалистическо възпроизводство 
на НРБ" и статистическите годишници на НРБ, и двете издания на ЦСУ (сега НСИ). От тези 
източници беше взета информация за: 

                                                 
1 Хайек, Ф. А. "Дорога к рабству". "Вопросы философии", 10/1990, стр. 146-150. 
2 Мастиков, П. Производителност и ефективност на труда. "Икономическа мисъл", 4/1979, цитира-

на по Найденов, Г. 100-годишната парадигма. Издание на Института по социология на БАН, С., 2003, 
стр. 174 
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- националния доход в текущи цени за периода от 1961 до 1988 година; 
- националния доход в съпоставими цени за 1948, 1952, 1957, 1960, 1965 година, както и 

за периода от 1970 до 1988 година; 
- основните фондове в народното стопанство (производствени и непроизводствени) към 

края на годината за периода от 1952 до 1988 година; 
- основните производствени фондове към края на годината за 1952, 1956, 1957, 1960, 

1962, 1965 година, както и за периода от 1970 до 1988 година; 
- основните производствени фондове средногодишно за 1956, 1957 година, както и за 

периода от 1960 до 1988 година; 
- отработеното време в материалното производство за 1961, 1965 година, както и за пе-

риода от 1970 до 1988 година. 
Тъй като е необходимо да се проследи динамиката на фондоемкостта на националния 

доход и на ефективността и на производителността на обществения труд, то трябва да бъде 
отстранено влиянието на промяната на цените. За целта работим с данните за националния 
доход в съпоставими цени. Данните за основните фондове и основните производствени 
фондове обаче са в текущи цени1. За да има сравнимост сме конструирали дефлатор на на-
ционалния доход, като сме разделели националния доход в текущи цени на националния 
доход в съпоставими цени. След това с помощта на този дефлатор сме преизчислили основ-
ните производствени фондове в съпоставими цени. Работим със средногодишните стойнос-
ти на основните производствени фондове. Понеже основните фондове (производствени и 
непроизводствени) са само към края на годината, сме изчислили средногодишната налич-
ност като средна аритметична от наличностите в края на предходната и на текущата година. 
След всички преизчисления разполагаме със сравними данни за 1965 година, както и за 

периода от 1970 до 1988 година, които са обект на по-нататъшния анализ. 
Резултатите за базисните темпове на растеж на фондоемкостта на националния доход са 

представени в таблица 5.2 и фигура 5.2: 

Таблица 5.2. 

Базисни темпове на растеж на фондоемкостта на националния доход (в%) 

Години Фондоемкост Години Фондоемкост 

1965 100,0 1979 125,8 

1970 96,1 1980 116,0 

1971 104,8 1981 115,2 

1972 104,3 1982 117,9 

1973 103,7 1983 123,5 

1974 104,0 1984 123,9 

1975 103,5 1985 128,4 

1976 105,6 1986 128,9 

1977 118,3 1987 130,0 

1978 127,1 1988 133,3 

 

                                                 
1 Друг проблем е, че основните производствени фондове са по цени на придобиване, т.е. не е отче-

тена амортизацията. Не успяхме да открием каквито и да било данни за амортизацията на основните 
производствени фондове през интересуващия ни период. 
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Фигура 5.2. Базисни темпове на растеж на фондоемкостта на националния доход (в%) 

След като приложихме формулите, предложени от П. Мастиков, изчислихме базисните 
темпове на растеж на ефективността и на производителността на обществения труд. Фор-
мулите за изчисляване на ефективността и на производителността на обществения труд са: 
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където Е е ефективността на обществения труд, НД е националният доход, 0,08 е единна за 
страната норма на ефективност за един лев, ОПФ са основните производствени фондове, 
ОРВ е отработеното работно време в материалното производство (в хиляди човекодни), а П 
е производителността на обществения труд.1 

Сравнението на двете формули показва, че разликата между тях е в числителя, и по-
точно в основните производствени фондове, които се появят в числителя на Формула 5.1. 

Нека разгледаме базисните темпове на растеж на националния доход, на основните про-
изводствени фондове и на отработеното работно време в материалното производство. Те са 
съответно: 

 

(5.3) 
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t
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I

НД
=  – базисен темп на растеж на националния доход; 

 

(5.4) 
0

t
ОПФ

ОПФ
I

ОПФ
=  – базисен темп на растеж на основните производствени фондове; 

                                                 
1 Мастиков, П. Цит. произв., стр. 174. 
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(5.5) 
0

t
ОРВ

ОРВ
I

ОРВ
=  – базисен темп на растеж на отработеното работно време  

    в материалното производство, 
 

където с " t " е отбелязана текущата година, а с "0" – базисната. 
От Формули 5.3, 5.4 и 5.5 лесно се получава, че: 
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Тогава за базисния темп на растеж на ефективността на обществения труд получаваме: 
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Ако основните производствени фондове нарастват с по-бързи темпове от националния 

доход, т.е. ако 
НДОПФ II > , то: 
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С други думи: ако националният доход нараства по-бавно отколкото основните произ-

водствени фондове, т.е. ако продуктът нараства по-бавно от нарастването на ресурсите, 
вложени за неговото производство, то и ефективността на обществения труд ще нараства 
по-бавно от производителността на обществения труд. Аналогично се доказва, че ако наци-
оналният доход нараства по-бързо отколкото основните производствени фондове, т.е. ако 
продуктът нараства по-бързо от нарастването на ресурсите, вложени за неговото производс-
тво, то и ефективността на обществения труд ще нараства по-бързо от производителността 
на обществения труд. Именно това стои в основата на използвания от нас метод. 

Резултатите от изчисленията са представени в таблица 5.3 и на фигура 5.3: 
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Таблица 5.3. 

Базисни темпове на растеж на ефективността и на производителността 
на обществения труд (в %) 

Години Ефективност Производителност Години Ефективност Производителност 

1965 100,0 100,0 1979 157,0 170,4 

1970 125,4 126,5 1980 168,6 179,3 

1971 126,2 129,9 1981 177,4 187,8 

1972 131,2 135,0 1982 183,2 195,5 

1973 128,9 132,6 1983 186,6 201,6 

1974 137,1 141,6 1984 196,8 212,5 

1975 139,1 143,9 1985 200,2 218,3 

1976 140,9 146,5 1986 216,7 236,4 

1977 143,3 154,6 1987 230,8 252,5 

1978 147,9 160,6 1988 242,1 267,2 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

Ефективност на обществения труд Производителност на обществения труд
 

Фигура 5.3. Базисни темпове на растеж на ефективността  
и на производителността на обществения труд (в %) 

Ако основните производствени фондове се вземат към края на годината, съответните ре-
зултати за фондоемкостта на националния доход са представени в таблица 5.4 и фигура 5.4, 
а за ефективността на обществения труд са представени в таблица 5.5 и фигура 5.5. 

Таблица 5.4. 

Базисни темпове на растеж на фондоемкостта на националния доход (в%) 

Години Фондоемкост Години Фондоемкост 

1965 100,0 1979 125,1 

1970 96,2 1980 115,4 

1971 104,4 1981 113,7 

1972 104,0 1982 117,8 
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Години Фондоемкост Години Фондоемкост 

1973 103,4 1983 123,1 

1974 104,2 1984 122,3 

1975 103,7 1985 127,4 

1976 105,4 1986 127,3 

1977 124,6 1987 129,5 

1978 126,6 1988 131,8 
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Фигура 5.4. Базисни темпове на растеж на фондоемкостта на националния доход (в %) 

Таблица 5.5. 

Базисни темпове на растеж на ефективността на обществения труд (в %) 

Години Ефективност Години Ефективност 

1965 100,0 1979 156,7 

1970 125,1 1980 168,2 

1971 126,2 1981 176,6 

1972 131,1 1982 182,7 

1973 128,8 1983 186,2 

1974 136,7 1984 196,7 

1975 138,8 1985 200,0 

1976 140,8 1986 216,7 

1977 142,6 1987 230,1 

1978 147,3 1988 242,0 
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Фигура 5.5. Базисни темпове на растеж на ефективността и на производителността  

на обществения труд (в %) 

5.1.3. Анализ на резултатите 

Най-напред ще направим анализ на динамиката на производителността и ефективността 
на обществения труд, след това на фондоемкостта и най-накрая ще съпоставим резултатите. 

5.1.3.1. За да видим как се е изменяла ефективността на "социалистическата" икономика, 
да видим най-напред какви са разликите между базисните темпове на растеж на производи-
телността и на ефективността на обществения труд? 

Тези разлики са онагледени в следващата фигура: 
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Фигура 5.6. Разлики между базисните темпове на растеж на производителността  
и ефективността на обществения труд 
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Вижда се, че в периода от 1965 до 1970 година разликите са много малки, на практика 
нищожни. Тоест в този период съвкупният капиталист ефективно е изпълнявал функциите 
си на предприемач. (Виж Фигура 5.5). След това (Виж Фигура 5.6) има рязък скок в рамките 
на една година. Но от 1971 до 1976 година разликите отново са малки – средно 4,4 пункта. 
След това, отново има в рамките на една година рязък скок. И след това отново – от 1977 до 
1982 година двата показателите се променят горе-долу успоредно, като средната разлика 
между двата е 11,8 пункта. Това означава, че и в този период имаме успешна предприема-
ческа дейност на съвкупния капиталист. От 1982 година до 1988 година започва "да се отваря 
ножицата" между двата показателя, като всяка следваща година разликата е по-голяма от пред-
ходната. Тоест, в този период – до преврата през 1989 година съвкупният капиталист – номенк-
латурата на комунистическата партия не изпълнява ефективно предприемаческата си дейност. 

Констатираме три типа периоди на предприемаческата дейност на съвкупния капита-
лист. Единият тип – това са сравнително по-продължителни периоди – поне няколко годи-
ни, при които съвкупният капиталист изпълнява ефективно предприемаческата си дейност. 
Такива са периодите 1965-1970, 1971-1976 и 1977-1982 година. Друг тип – това са краткос-
рочни едногодишни периоди, в които има рязко влошаване на ефективността на предприе-
маческата дейност. Това са периодите 1970-1971 и 1976-1977 година.1 Третият тип е пос-
ледния етап на "социализма" – от 1982 до 1988 година. При него устойчиво и за сравнител-
но продължителен период съвкупният капиталист – номенклатурата на комунистическата 
партия не изпълнява ефективно предприемаческата си дейност. 

5.1.3.2. Как се изменя фондоемкостта на националния доход? 
Като цяло фондоемкостта на националния доход се увеличава. Тоест все повече основни 

фондове са необходими за производството на една единица национален доход. Но и при 
фондоемкостта има различни като тип периоди. Има два сравнително дълги периода, които 
можем да определим като такива, в които фондоемкостта се увеличава плавно. Това са пе-
риодите от 1965 до 1970 и от 1982 до 1988 година. Има два краткотрайни периода, в които 
фондоемкостта "скача" рязко. Това са годините 1970-1971 и 1976-1977. Има два сравнител-
но продължителни периода – от 1971 до 1976 и от 1977 до 1981 година, когато фондоем-
костта не се увеличава, а дори за няколко години се намалява (1979-1981 година).2 

За тези три типа периоди, считаме, че може да се каже следното: 
а) Двата периода, в които има рязко повишаване на фондоемкостта, безспорно са перио-

ди на неуспешна предприемаческа дейност. Това са периодите 1970-1971 и 1976-1977 година; 
б) Периодите, в който фондоемкостта на практика не се увеличава са периоди на успеш-

на предприемаческа дейност. Това са периодите от 1971 до 1976 и от 1977 до 1981 година; 
в) Двата периода, в които фондоемкостта се увеличава плавно не могат да се оценят ед-

нозначно. Това са периодите от 1965 до 1970 и от 1982 до 1988 година. От една страна не 

                                                 
1 Дотолкова, доколкото и в двата случая има влошаване на предприемаческата дейност и в пред-

ходната година, макар и в по-малка степен, би могло да се приеме и друго разбиране – че периода е не 
едногодишен, а двугодишен. Освен това тук стои и един друг проблем. Дали тези резки скокове не се 
дължат на някои административни стопански решения, намерили израз в отчетността от ЦСУ именно 
в тези години. По този въпрос виж: Костов, И. За периодичността на икономическото развитие на 
НРБългария, В: "Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения, 
Политическа икономия", Година двадесет и първа, Книга втора, София, 1987, стр. 70, 71. Ето защо по-
нататък моделирахме динамиката на трите показателя с помощта на бейсовски спектрален анализ. 

2 В края на седемдесетте и началото на осемдесетте години интересни изследвания на фондоем-
костта на националния доход направиха: Ангелов, Т. "Проблеми на натрупването в НРБ", С, 1979, стр. 
133, 134; Миронов, И. "Ефективност и икономически растеж", "Ново време", №2, 1981; Йорданов, Т. 
"Всестранната и повсеместна интензификация – главно направление в развитието на страната", "Ново 
време", № 11, 1981. 
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можем да твърдим, че предприемаческата дейност е успешна. Но от друга страна, не можем 
да твърдим и че е неуспешна в степента на резкия скок през 1970-71 и 1976-1977 година. 

Приблизително същите резултати получаваме и чрез моделиране динамиката на фондо-
емкостта с помощта на бейсовски спектрален анализ. Резултатите са следните: 

- в динамиката на фондоемкостта се наблюдава трайна тенденция на непрекъснато на-
растване и 5-годишен цикъл. Този цикъл е изобразен на фигура 5.7. 
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Фигура 5.7. 5-годишен цикъл в базисните темпове на растеж на фондоемкостта (в %) 

Според резултатите за 5-годишния цикъл фондоемкостта нараства в периодите 1967-
1968 година, 1972-1973 година, 1977-1978 година, 1982-1983 година и 1987-1988 година а в 
останалите периоди намалява. След комбинирането на трайната тенденция и цикъла се по-
лучава, че фондоемкостта нараства през периодите 1966-1968 година, 1971-1973 година, 
1976-1978 година, 1981-1983 година и 1986-1988 година, а през останалите периоди намалява. 

Моделът на динамиката на фондоемкостта е изобразен на фигура 5.8. 
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Фигура 5.8. Модел на базисните темпове на растеж на фондоемкостта (в %) 
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5.1.3.3. До какви изводи можем да стигнем, ако съпоставим резултатите на двете изслед-
вания – на фондоемкостта на националния доход и на разликите между индексите на произ-
водителността и ефективността на обществения труд? (Виж Фигура 5.9) 
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Разлики между базисните индекси на ефективността и на производителността на
обществения труд  

Фигура 5.9. Сравнение между базисните темпове на растеж на фондоемкостта  
на националния доход (по лявата ос) и разликите между базисните темпове на растеж  

на производителността и ефективността на обществения труд (по дясната ос) 

а) В двете изследвания годините, които разграничават различните типове развитие са 
едни и същи. Това са годините 1970, 1971, 1976, 1977 и 1982. 

б) Двете изследвания показват наличието на три типа развитие: (1) Сравнително про-
дължителни периоди на успешна предприемаческа дейност и добра ефективност на обществе-
ния труд; (2) Сравнително продължителни периоди на неуспешна предприемаческа дейност и 
ниска ефективност на обществения труд; (3) Сравнително краткотрайни периоди на рязко вло-
шаване на предприемаческата дейност и крайно ниска ефективност на обществения труд. 

в) Наслагването на графиките на двете изследвания показва техните сходни "очертания". 
(Виж Фигура 5.9) Безспорно е, че в сравнително продължителните периоди 1965-1970; 
1971-1976 и 1977-1982 год. има успешна предприемаческа дейност и добра ефективност на 
обществения труд. 

г) Рязко се влошава предприемаческата дейност на съвкупния капиталист в периодите 
1970-1971 и 1976-1977 години. Особено е значението на 1976 година. Двете изследвания 
показват, че с нея започва много рязко влошаване на икономическото развитие. Тя е така да 
се каже "билото", от което икономическото ни развитие тръгва "надолу". Това е годината, 
когато необходимостта да се премине от екстензивен към интензивен тип развитие, е вече 
остро необходима. След нея има последно "стабилизиране" на икономиката – периода 1977-
1982 година. Но "спускането "надолу" вече е необратимо. 

д) Именно това става в следващия период – 1982-1988 година. И двете изследвания по-
казват едно и също. Разликите между базисните темпове на растеж на производителността и 
ефективността на обществения труд се увеличават неотклонно. Което означава, че съвкуп-
ният собственик – комунистическата номенклатура не изпълнява успешно предприемаческата 
си функция. Същото показва и динамиката на фондоемкостта през този период. Увеличават се 
производствените фондове, нужни за производството на единица национален доход. 
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Съвкупният капиталист – номенклатурата на БКП, не успява да трансформира произ-
водствените отношения, така че да се задействат механизмите на интензивното развитие. 
Пренасочването на инвестициите към високоефективни производства като военна индуст-
рия и наркотици, както и реекспорта на нефт и нефтени продукти носят доходи, но те не 
могат да спасят изпадналата в колапс икономика. Рентабилността на производството нама-
лява, като в много отрасли то става губещо. В резултат на което в края на осемдесетте годи-
ни номенклатурата на БКП изпада в банкрут като собственик на националния капитал. Един 
собственик (или предприемач) е в банкрут тогава, когато по една или друга причина (нап-
ример не успява да организира ефективен производствен процес или погрешно е оценил 
състоянието и тенденциите на конюнктурата, или икономиката изпада в криза и пр.) полу-
чава малка или никаква печалба и няма възможност да изплаща лихвите и главницата на 
кредитите си по нея. Банкрутът е естествено явление за всяка икономика. Всеки индивид 
или група от индивиди, които се занимават с предприемаческа дейност, са изложени на 
опасност да банкрутират. Същото се отнася и за номенклатурата в качеството ѝ на собстве-
ник на националния капитал. Изпадането на един предприемач в банкрут обикновено има за 
следствие обявяването му във фалит. Банкрутът е икономическа категория, а фалитът е 
юридическа. Обявяването на фалит означава, че активите на банкрутиралия собственик се 
продават и с постъпленията се покриват неговите пасиви. През 1990 година правителството 
на А. Луканов обявявява мораториум върху плащанията по външния дълг. Това е официал-
но признание, че номенклатурата на БКП е банкрутирала като собственик на националния 
капитал. Тя не може от печалбите да покрива задълженията си. 

Как стана трансформацията на собствеността на банкрутиралия собственик, ще разгле-
даме в следващия параграф. Но преди това, да видим каква е връзката между опитите за 
"реформи" и динамиката на степента на ефективността на държавната собственост? 

Нямаме данни за ефективността на държавната собственост при първия опит за рефор-
ми, свързан с преориентирането на инвестициите към тежката индустрия, когато започва 
успешна индустриализация на страната (в периода 1957-1963 година). При втория опит за 
"реформи" – 1963-1968 година ефективността на предприемаческата дейност на съвкупния 
капиталист е сравнително добра, макар и не най-успешна. При третия опит – 1976-1983 го-
дина – има един краткотраен период на рязко влошаване – 1976-1977 година. И след това 
сравнително дълъг период на добра предприемаческа дейност – от 1977 до 1982 година. 
При четвъртия опит – 1984-1989 година ефективността на предприемаческата дейност на 
съвкупния капиталист се влошава до момента на неговия банкрут. 

А има ли връзка между динамиката на ефективността на предприемаческата дейност на 
съвкупния капиталист и динамиката на експлоатацията? 

На Фигура 5.10 сме направили сравнение между базисните темпове на растеж на експло-
атацията, базисните темпове на растеж фондоемкостта на националния доход (по лявата ос) 
и разликите между базисните темпове на растеж на производителността и ефективността на 
обществения труд (по дясната ос). 

Вижда се, че в периода на успешна предприемаческа дейност и добра ефективност на 
обществения труд – 1965-1970; 1971-1976 и 1977-1982 год. експлоатацията се повишава, но 
не с високи темпове. В сравнително краткотрайните периоди на рязко влошаване на предп-
риемаческата дейност и крайно ниска ефективност на обществения труд – 1970-1971 и 
1976-1977 год. експлоатацията се намалява. В сравнително продължителният период на не-
успешна предприемаческа дейност и ниска ефективност на обществения труд – 1982-1988 
год. експлоатацията също спада. 
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Експлоатация - базисни индекси

Фондоемкост на националния доход - базисни индекси

Разлики между базисните индекси на ефективността и на производителността на
обществения труд  

Фигура 5.10. Сравнение между базисните темпове на растеж на експлоатацията,  
базисните темпове на растеж фондоемкостта на националния доход (по лявата ос)  

и разликите между базисните темпове на растеж на производителността  
и ефективността на обществения труд (по дясната ос) 

5.2. Изследване на динамиката на ефективността  
чрез основните производствени фондове, фондоотдаването,  

материалоотдаването и други 

5.2.1. Опити за реформи – съотношение между екстензивните  
и интензивните фактори за икономически растеж  
в българската икономика – анализ по петилетки 

Както е известно в икономическата литература няма единство при характеризиране на 
категорията интензификация, защото тя е сложна икономическа и социална категория от 
особен род. Интензификацията описва един устойчив и продължителен процес на преход на 
икономиката от предимно екстензивен към предимно интензивен път на развитие. Като об-
съждат същността на този процес при социализма, учените-марксисти стигат до извода, че в 
по-широк аспект интензифиакцията е закономерен, научно управляем процес, намерил 
адекватен израз в социално-икономическата политика и целенасоченото действие на субек-
тивния фактор за осигуряване на по-бързото нарастване на ефекта пред ресурсите за негов-
то получаване. 

Като се използва този подход може да се направи анализ на съотношението между екс-
тензивните и интензивните фактори на икономическия растеж в България в периода 1960-
1983 г. и да се видят очертаващите се тенденции. 

В изледването е използван индексният метод, който има редица предимства пред метода 
на многофакторната производствена функция. Той позволява непосредствено да се оценят 
всички главни фактори за разширяване на производството и да се получат най-пълни коли-
чествени характеристики на относителния дял на двете групи фактори в прираста на съв-
купния обществен продукт (СОП) и националния доход (НД) – показатели, които тогава се 
използват от социалистическата статистика. 
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Като изходна теоретико-методологическа основа на анализа се използва марксистката 
постановка, че възпроизводството е от екстензивен тип, ако се разширява "полето на произ-
водството", и от интензивен тип, ако се прилагат "по-ефективни средства за производство". 

Извършена е класификация на онези фактори, които имат непосредствено отношение 
към икономическия растеж в две групи: 

- екстензивни, свързани с увеличаване на: числеността на заетите в материалното произ-
водство (РС); обема на основните производствени фондове (ОФ); размера на оборотните 
производствени фондове (в случая са използвани материалните разходи – МР); 

- интензивани, свързани с растежа на прозводителността на труда (ПТ), фондоотдаване-
то (ФО); материалоотдаването (МО)  

За изчисляване на количественото съотношение между екстензивните и интензивните 
фактори на растеж в развитието на българската икономика се използва следната индексна 
зависимост, предложена в два варианта: 

І вариант: . . .СОП РС ПТ ОФ ФО МР МОI І І І І І І= = =  

ІІ вариант: . . .НД РС ПТ ОФ ФО МР МОI І І І І І І= = =  

Въз основа на официалните статистически данни, обработени от нас, е намерена дина-
миката на горепосочените показатели за петата, шестата и седмата петилетка, като за срав-
нение са използвани същите показатели за предходните петилетки. Всички изчисления са 
направени по съпоставими цени. 

В началото бяха изчислени по двойки съответстващиа фактори приносът на всеки от тях 
в нарастване на СОП и НД. Въз основа на получените резултати от трите екстензивни фак-
тора (в приближение като средно аритметична величина) се образува индексът на полето на 
прозводството, а от индексите на интензивните фактори се образува индексът на повишава-
не на икономическата ефективност на производството. Накрая са изчислени относителните 
тегла на двете групи фактори в прираста на СОП и НД. Всички резултати са поместени в 
табл. 5.6 и 5.7. 

Таблица 5.6. 

Индекси на прираста и съотношение между екстензивните и интензивните фактори  
на икономически растеж в НРБ през периода 1965-1980 г. по петилетки  
(изчислени спрямо прираста на съвкупния обществен продукт) (в %) 

Показатели Пета 
(1965-1970 г.) 

Шеста 
(1971-1975 г.) 

Седма 
(1976-1980 г.) 

1 2 3 4 

Съвкупен обществен продукт (СОП) 164,3 147,38 137,81 

Заети 98,79 107,27 80,92 

Основни производствени фондове 158,82 156,99 164,64 

Материални разходи 171,69 144,36 140,67 

Прираст на екстензивните фактори 143,3 136,2 128,7 
Производителност на труда 166,34 137,39 170,30 

Фондоотдаване 103,47 93,88 83,70 

Материалоотдаване 95,16 102,09 97,96 

Прираст на интензивните фактори 121,8 111,1 117,3 
Прираст на СОП за сметка на:  
Заетите 

 
-1,80 

 
15,2 

 
-21,4 

Производителността на труда 101,8 84,8 121,4 
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Продължение 

1 2 3 4 

Основните производствени фондове 94,4 109,7 120,0 

Фондоотдаването 5,6 -9,7 -20,0 

Материалните разходи 106,2 95,6 104,8 

Материалоотдаването -6,2 4,4 -4,8 

Съотношение между екстензивните  
и интензивните фактори на иконо-
мически растеж 

67:33 76:24 62:38 

Таблица 5.7. 

Индекси на прираста и съотношение между екстензивните и интензивните фактори  
на икономически растеж в НРБ през периода 1965-1980 г. по петилетки  
(изчислени спрямо прираста на националния доход) (в %) 

Показатели Пета 
(1965-1970 г.) 

Шеста 
(1971-1975 г.) 

Седма 
(1976-1980 г.) 

Национален доход (НД) 151,65 152,63 131,01 

Заети 98,79 107,27 80,92 

Основни производствени фондове 158,82 156,99 164,64 

Материални разходи 172,69 144,36 140,67 

Прираст на екстензивните фактори 143,4 136,2 128,7 
Производителност на труда 153,50 142,29 164,37 

Фондоотдаване 95,49 97,22 80,78 

Материалоотдаване 87,82 105,83 94,55 

Прираст на интензивните фактори 112,3 115,1 113,2 
Прираст на НД за сметка на: 
Заетите 

 
2,2 

 
14,6 

 
-23,9 

Производителността на труда 97,8 85,4 123,9 

Основните производствени фондове 107,1 104,6 123,1 

Фондоотдаването -7,1 -4,6 -23,1 

Материалните разходи -114,4 88,5 111,8 

Материалоотдаването -14,4 11,5 -11,8 

Съотношение между екстензивните  
и интензивните фактори на икономи-
чески растеж 

78:22 71:29 69:31 

 
Тези резултати дават богата информация по редица важни показатели на развитието на 

българската икономика и могат да послужат за основа на редица интересни изводи. За на-
шето изследване обаче два извода са най-съществени: 

Първо, може уверено да се твърди, че за този период българската икономика не е преми-
нала в преимуществено интензивен тип на развитие, въпреки многобройните партийни ре-
шения в тази област. Прирастът на СОП и на НД за целия изследван период се осигурява в 
по-голямата си част за сметка на екстензивните фактори и в по-малката си част – на интен-
зивните фактори. Съотношението между тях за отделните петилетки е разично. Процесът на 
преминаване от екстензивен към интензивен път на развитие е бавен и в някои случаи е 
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противоречив. Приносът на отделните двойки фактори в голямата част от случаите не по-
казва ясно определена тенденция. 

Второ, получените резултати показват, че от интензивните фактори най-голям дял за ускоря-
ване процеса на интензификацията в нашата страна за периода 1960-1980 г. се пада на произво-
дителността на живия труд, което означава че е налице трудоикономен тип интензификация. В 
същото време фондоотдаването непрекъснато намалява и можем да говорим за фондоемък тип 
интензификация. Отдаването на материалните разходи също спада, но с по-малка динамика. 

Особен интерес представлява изследването на факторите на икономическия растеж през 
първата половина на 80-те година на двадесети век, които минават под знака на изпълнение 
на решенията на ХІІ конгрес на БКП за повсеместна интензификация на икономиката. Изс-
ледването засяга само първите три години на петилетката, поради смяна на методиката на из-
численията на СОП и НД, което прави националната статистика след 1984 г. Ето защо изчисле-
нията са извършени върху основата на сравняване на всяка година с предходната. Данните за 
1983 г. са сравнени и с тези от 1980 като изходна за тази част от анализа. Всички резултати от 
изследването, което също е направено в два варианта, са пометсени в таблици 5.8 и 5.9. 

Главният извод, който се налага, е, че през първите три години на осмата петилетка има 
отстъпление от завоюваните позиции в предходните години. Причините трябва да се търсят 
преди всичко в рязкото намаляване на индекса на производителността на труда. В предходните 
периоди тя до голяма степен успяваше да компенсира отрицателното влияние на движението на 
другите два фактора и по този начин, макар и бавно и противоречиво да нараства делът на ин-
тензивните фактори. Обяснението на този факт е доста сложно и е свързано с комплекс от прич-
ни, както вътрешни, така и външни. Явно е обаче, че "социалистическата" икономика на Бълга-
рия след 1980 г. тръгва ускорено надолу и няма никави резерви за спиране на тази тенденция и 
обръщането ѝ в обратна посока. Това се случва въпреки мнението на партийните лидери, че в 
икономиката ни съществуват крупни резерви за увеличаване на относителния дял на интензив-
ните фактори на икономически растеж, което трябва да доведе и до нарастване на народното 
благосъсътояние. Така до голяма степен се обяснява тежката икономическа ситуация, в която 
изпаднахме през 90-те години и обявяване на фалита по външния дълг на страната. 

Таблица 5.8. 

Индекси на прираста и съотношение между екстензивните и интензивните фактори  
на икономически растеж в НРБ през периода 1980-1983 г.  
(изчислени спрямо прираста на съвкупния обществен продукт) (в %) 

Показатели 
1981/ 

1980 г. 
1982/ 

1981 г. 
1983/ 

1982 г. 
1983/ 

1980 г. 
1 2 3 4 5 

Съвкупен обществен продукт (СОП) 105,8 103,4 103,4 113,1 
Заети 101,2 100,8 100,3 102,3 
Основни производствени фондове 107,2 108,3 107,2 124,5 
Материални разходи 106,2 103,0 107,2 124,5 
Прираст на екстензивните фактори 104,8 104,0 103,7 113,4 
Производителност на труда 104,6 102,6 103,0 110,5 
Фондоотдаване 98,6 96,0 96,1 90,9 
Материалоотдаване 99,6 100,4 90,8 99,8 
Прираст на интензивните фактори 100,9 99,7 99,6 100,4 
Прираст на съвкупния обществен продукт за 
сметка на: 
Заетите 20,7 23,5 9,1 18,0 
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Продължение 

1 2 3 4 5 

Производителността на труда 79,3 76,5 90,9 82,0 

Основните производствени фондове 124,1 193,1 218,2 159,1 

Фондоотдаването -24,1 -93,1 -118,2 -59,1 

Материалните разходи 106,9 88,2 105,9 101,5 

Материалоотдаването -6,9 11,8 -5,9 -1,5 

Съотношение между екстензивните и интен-
зивните фактори на икономически растеж 84:16 108: -8 111: -11 97: 3 

Таблица 5.9. 

Индекси на прираста и съотношение между екстензивните и интензивните фактори  
на икономически растеж в НРБ през периода 1980-1983 г.  
(изчислени спрямо прираста на националния доход) (в %) 

Показатели 
1981/ 

1980 г. 
1982/ 

1981 г. 
1983/ 

1982 г. 
1983/ 

1980 г. 
Национален доход (НД) 105,0 104,2 103,0 112,7 

Заети 101,2 100,8 100,3 102,3 

Основни производствени фондове 107,2 108,3 107,2 124,5 

Материални разходи 106,2 103,0 103,6 113,4 

Прираст на екстензивните фактори 104,8 104,0 103,7 113,4 
Производителност на труда 103,8 103,3 102,7 110,1 

Фондоотдаване 97,8 96,6 95,7 90,5 

Материалоотдаване 98,8 101,2 99,4 99,4 

Прираст на интензивните фактори 100,1 100,4 99,3 100,0 
Прираст на националния доход за сметка на: 
Заетите 

 
24,0 

 
19,5 

 
10,0 

 
18,5 

Производителността на труда 76,0 80,5 90,0 81,5 

Основните производствени фондове 114,0 169,4 248,3 163,3 

Фондоотдаването -44,0 -69,4 -148,3 -63,3 

Материалните разходи 124,0 71,4 119,9 104,7 

Материалоотдаването -24,0 -28,6 -19,9 -4,7 

Съотношение между екстензивните и интен-
зивните фактори на икономически растеж 

 
98: 2 

 
91: 9 

 
123: -23 

 
100:0 

5.2.2. Съотношение между екстензивните и интензивните фактори  
за икономически растеж в българската икономика – анализ по години 

Изходните формули, показващи връзката между индексите на съвкупния обществен 
продукт и националния доход от една страна, и определящите ги екстензивни и интензивни 
фактори, от друга страна, могат да бъдат преработени по следния начин: 

 

(5.6) 
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(5.7) 
.ОФ ФО

МО

МР

І І
І

І
=  

 
Формула 5.6 показва връзката между четирите взаимно свързани показателя. Вижда се, 

че производителността на труда нараства при нарастване на основните производствени 
фондове, при нарастване на фондоотдаването и при намаляване на отработеното работно 
време, което означва, че по-модерни (и съответно по-скъпи) основни производствени фон-
дове водят до повече продукция на единица време, което пък означава или че вече не е не-
обходимо толкова отработено работно време, колкото с по-старата технология, или че за 
същото работно време фондоотдаването ще е по-голямо. Тези четири показателя са илюст-
рирани графично на една обща графика – Фигура 5.11. 

Формула 5.7 показва връзката между другите четири взаимно свързани показателя. 
Вижда се, че материалоотдаването нараства при нарастване на основните производствени 
фондове, при нарастване на фондоотдаването и при намаляване на материалните разходи, 
което означава, че по-модерни (и съответно по-скъпи) основни производствени фондове 
водят до повече продукция с единица материални разходи, което пък означава или че вече 
не са необходими толкова материални разходи, колкото с по-старата технология, или че за 
същите материални разходи фондоотдаването ще е по-голямо. Тези четири показателя също 
са илюстрирани графично на една обща графика – Фигура 5.16. 

Данните, описани в точка 5.1.2, както и данните за материалните оборотни производст-
вени фондове средногодишно1 за 1965 година и за периода от 1970 до 1988 година, ни поз-
воляват за всички екстензивни и интензивни фактори да изчислим базисни темпове на рас-
теж за 1965 година и за периода от 1970 до 1988 година, които са обект на по-нататъшния 
анализ. 

Резултатите за базисните темпове на растеж на отработеното работно време, на произво-
дителността на труда, на основните производствени фондове и на фондоотдаването са пред-
ставени в таблица 5.10 и фигура 5.11: 

Таблица 5.10. 

Базисни темпове на растеж на отработеното работно време, на производителността  
на труда, на основните производствени фондове и на фондоотдаването (в %) 
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1965 100,0 100,0 100,0 100,0 1979 165,6 170,4 389,0 72,6 
1970 120,2 126,5 166,8 91,2 1980 166,5 179,3 416,8 71,6 
1971 125,4 129,9 183,3 88,9 1981 166,8 187,8 438,0 71,6 
1972 129,7 135,0 197,5 88,6 1982 167,0 195,5 471,6 69,2 
1973 142,7 132,6 213,1 88,8 1983 166,8 201,6 507,7 66,2 
1974 143,8 141,6 234,2 86,9 1984 165,5 212,5 537,5 65,4 
1975 154,0 143,9 257,6 86,0 1985 164,0 218,3 570,4 62,8 
1976 161,1 146,5 279,1 84,6 1986 159,5 236,4 602,4 62,6 
1977 162,2 154,6 333,9 75,1 1987 156,4 252,5 642,1 61,5 
1978 164,9 160,6 360,7 73,5 1988 151,3 267,2 687,7 58,8 

                                                 
1 Данните са събрани от статистическите годишници на НРБългария. 
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Фигура 5.11. Базисни темпове на растеж на отработеното работно време,  
на производителността на труда, на основните производствени фондове  

и на фондоотдаването (в %) 

По-нататък моделирахме динамиката на четирите показателя с помощта на бейсовски 
спектрален анализ. Резултатите са следните: 

- в динамиката на отработеното работно време се наблюдава трайна тенденция, 17-годи-
шен цикъл и 10-годишен цикъл. Трайната тенденция е изобразена на Фигура 5.12, а двата 
цикъла – на фигура 5.13. 
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Фигура 5.12. Трайна тенденция в базисните темпове на растеж  
на отработеното работно време (в %) 
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Фигура 5.13. Открити цикли в базисните темпове на растеж  
на отработеното работно време (в %) 

Според резултатите за трайната тенденция отработеното работно време нараства до 1982 
година, след което започва да намалява. Според резултатите за 17-годишния цикъл отрабо-
теното работно време нараства в периода 1972-1980 година, а в другите два периода нама-
лява. Според резултатите за 10-годишния цикъл отработеното работно време нараства в 
периодите 1972-1976 година и 1982-1986 година, а през другите три периода намалява. След 
комбинирането на трайната тенденция и циклите се получава, че отработеното работно 
време нараства до 1983 година, след това намалява. 

- в динамиката на производителността на труда се наблюдава трайна тенденция на неп-
рекъснато нарастване. 

- в динамиката на основните производствени фондове се наблюдава трайна тенденция на 
непрекъснато нарастване. 

- в динамиката на фондоотдаването се наблюдава трайна тенденция на непрекъснато на-
маляване и 7-годишен цикъл, който е представен на фигура 5.14. 
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Фигура 5.14. 7-годишен цикъл в базисните темпове на растеж на фондоотдаването (в %) 
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Според резултатите за 7-годишния цикъл фондоотдаването нараства в периодите 1965-
1968 година, 1972-1975 година, 1979-1982 година и 1986-1988 година, а в останалите перио-
ди намалява. След комбинирането на трайната тенденция и цикъла се получава, че фондо-
отдаването намалява през целия наблюдаван период. 
Моделите на четирите показателя са изобразени на фигура 5.15. 
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Фигура 5.15. Модели на базисните темпове на растеж на отработеното работно време,  
на производителността на труда, на основните производствени фондове  

и на фондоотдаването (в %) 

Резултатите за базисните темпове на растеж на материалните оборотни производствени 
фондове, на материалоотдаването, на основните производствени фондове и на фондоотда-
ването са представени в таблица 5.11 и фигура 5.16: 

Таблица 5.11. 

Базисни темпове на растеж на материалните оборотни производствени фондове,  
на материалоотдаването, на основните производствени фондове и на фондоотдаването (в %) 
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1965 100,0 100,0 100,0 100,0 1979 317,8 88,8 389,0 72,6 
1970 174,5 87,2 166,8 91,2 1980 340,1 87,8 416,8 71,6 
1971 184,3 88,4 183,3 88,9 1981 388,9 80,6 438,0 71,6 
1972 198,2 88,3 197,5 88,6 1982 425,0 76,8 471,6 69,2 
1973 222,5 85,1 213,1 88,8 1983 444,6 75,6 507,7 66,2 
1974 234,2 86,9 234,2 86,9 1984 480,2 73,2 537,5 65,4 
1975 257,2 86,2 257,6 86,0 1985 499,8 71,6 570,4 62,8 
1976 279,4 84,5 279,1 84,6 1986 539,5 69,9 602,4 62,6 
1977 298,6 84,0 333,9 75,1 1987 575,3 68,6 642,1 61,5 
1978 310,4 85,3 360,7 73,5 1988 603,2 67,0 687,7 58,8 
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Фигура 5.16. Базисни темпове на растеж на материалните оборотни  
производствени фондове, на материалоотдаването, на основните производствени фондове  

и на фондоотдаването (в %) 

По-нататък моделирахме динамиката на оставащите два показателя с помощта на бей-
совски спектрален анализ. Резултатите са следните: 

- в динамиката на материалните оборотни производствени фондове се наблюдава трайна 
тенденция на непрекъснато нарастване. 

- в динамиката на материалоотдаването се наблюдава трайна тенденция на непрекъснато на-
маляване, 14-годишен цикъл и 7-годишен цикъл. Двата цикъла са изобразени на фигура 5.17. 
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Фигура 5.17. 14-годишен и 7-годишен цикъл в базисните темпове на растеж  
на материалоотдаването (в %) 

Според резултатите за 14-годишния цикъл материалоотдаването намалява от началото 
на периода до 1972 година и от 1980 до 1986 година, а в останалите периоди се увеличава. 
Според резултатите за 7-годишния цикъл материалоотдаването намалява в периодите 1967-
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1969 година, 1974-1976 година, 1981-1983 година и през 1988 година, а в останалите перио-
ди нараства. След комбинирането на трайната тенденция и двата цикъла се получава, че 
материалоотдаването намалява от началото на периода до 1971 година, от 1973 до 1976 
година, и от 1980 година до края на периода, а в останалите периоди се увеличава. 
Моделите на четирите показателя са изобразени на фигура 5.18. 
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Фигура 5.18. Модели на базисните темпове на растеж на материалните оборотни  
производствени фондове, на материалоотдаването, на основните производствени фондове  

и на фондоотдаването (в %) 

5.2.3. Анализ на резултатите 

а) На фона на трайната тенденция на намаляване на фондоотдаването през целия наб-
людаван период се забелязват два резки скока "надолу". Те са 1970-1971 и 1976-1977 годи-
ни.1 Този резултат напълно съответства на резултата от предходното изследване – на ефек-
тивността и производителността на труда и на фондоемкостта, където именно през тези го-
дини се установява скокообразно изменение на показателите. 
б) И по двата показателя – фондоотдаване и отработено работно време в материалното 

производство периодът, в който става "пречупване" на тренда е 1980-1983 години. Перио-
дът на "пречупване" на тренда напълно съответства на периода, в който се загубва "инерци-
ята" и започва нисходящо движение в полза на екстензивните фактори за сметка на интен-
зивните и от предходното изследване – "Съотношение между екстензивните и интензивните 
фактори в икономическия растеж на българската икономика" за периода 1960-1983 години. 
Това изследване също показа, че именно в периода 1980-1983 година започва отрицателна, 
обратна на предходния период тенденция на повишаване ролята на екстензивните за сметка 
на интензивните фактори на икономическия растеж. 

                                                 
1 Вижда се, че и при моделиране на динамиката на четирите показателя с помощта на бейсовски 

спектрален анализ пак се получават двата рязки скока. Изводът е, че те са реален процес, а не се дъл-
жат преди всичко на някои административни стопански решения, намерили израз в отчетността от 
ЦСУ именно в тези години, както счита по повод на друго изследване И. Костов. Виж: Костов, И. За 
периодичността на икономическото развитие на НРБългария, В: "Годишник на катедрите по маркси-
зъм-ленинизъм при висшите учебни заведения, Политическа икономия, Година двадесет и първа, 
Книга втора, София, 1987, стр. 70, 71. 
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в) Тези резултати съвпадат и с резултатите на изследването на тренда на ефективността 
и производителността на труда и на фондоемкостта. В тези изследвания именно 1982 и 1983 
години са преломни за изменението на тренда. 

Изводът ни е – различните по своята методика изследвания водят до еднакви резултати. 
Което означава, че изследванията са достоверни. А също и че неприспособимостта на съв-
купния капиталист – номенклатурата на комунистическата партия, към новите проблеми на 
икономическото развитие – именно съзрялата в средата на 70-те години потребност от пре-
димно екстензивен към предимно интензивен растеж, води до това, че след 1982, 1983 го-
дина икономическото развитие трайно върви "надолу" и през 1990 година съвкупният капи-
талист закономерно изпада в банкрут. 

5.3. Сравнителен анализ на ефективността на българската  
"социалистическа" държавна собственост с тази на Гърция  

чрез динамиката на брутния вътрешен продукт 

5.3.1. Методология на международните икономически сравнения 

Международните икономически сравнения са дейност по осигуряване на статисти-
ческа информация по различни показатели. Тази информация трябва да е сравнима между 
отделните страни. Обект на сравняване са предимно макро-характеристики: производство, 
жизнен стандарт и др. Основни направления на международните икономически сравнения 
са: теоретично направление и практическо направление-подготовка на статистическа ин-
формация. Обект на международните икономически сравнения са едни или други на пока-
затели за количествено характеризиране на социално-икономическото развитие на сравня-
ваните страни. 

Колин Кларк през 1938 г. предлага съпоставимостта на националния доход по страни да 
се извършва в т.нар. международни единици. Международната единица е определено ко-
личество стоки и услуги, които могат да се получат в САЩ по това време за 1 долар по цени 
средно за периода 1925-1934 г. Това всъщност е потребителска единица и предполага преизчис-
ляване на макроикономически показатели/заплати, доход, потребление и т.н./ не по валутен 
курс, а по стоков еквивалент. Тя е индекс за измерване на съотношения в пространството. 

През 1954 г. двама автори публикуват книгата "Международно сравнение на национал-
ния продукт и покупателната сила на валутите"1, в която съпоставят в долари националния 
продукт и покупателната сила на валутите на четири европейски държави: Англия, Фран-
ция, ФРГ и Италия с тези на САЩ за 1950г. Втората им публикация "Сравнение на нацио-
налния доход и равнището на цените" e от 1958 г. В нея кръгът на сравняваните страни е 
разширен. Това е първи опит за международно сравнение на националния доход и нацио-
налния продукт в еднаква валута. 
Разработването на стандартен метод за периодично изчисляване на реални обеми на но-

восъздадената стойност в по-голям брой страни и тяхното сравняване започна със създаване 
на Проект за международни сравнения (ПМС) през 1968 г. В него е заложен описаният 
подход на М. Джилбърт и И. Крейвис, според който БВП се изчислява по метода на крайно-
то потребление. Използват се данни за количествата и цените на голям брой стоки и услуги, 
които са представени в агрегирани групи, за да се получат еднородни категории. Правят се 
корекции за различията в качеството им. За претеглянето се вземат структурата на потреб-
ление на САЩ и тази на сравняваната страна. От индексите, претеглени по двата начина, се 

                                                 
1 Gilbert, M., I. B. Kravis. An International Comparison of National Product and the Purchasing Power of 

Currencies. OECD, Paris, 1954. 
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изчислява средна величина. ПМС е съвместна дейност на ООН и Университета в Пенсилва-
ния, с подкрепа на Световната банка. По-късно Европейският съюз и ОИСР се включиха в 
извършване на съвместна статистическа работа.  
Този проект се провежда на етапи с периодичност от 3 до 5 г. От началото на 70-те го-

дини досега са извършени сравнения на 7 етапа. Първият етап е на база 1970 г. и в него са 
включени 10 страни. Вторият етап е на база 1973 г. за 16 страни, третият – 1975 г. за 34 
страни, четвъртият – 1980 г. за 60 страни. Петият етап е на база 1985 г. и обхваща 64 страни. 
Шестият етап (1990 г.) e осъществен за 30 държави, главно индустриално развити и от Ев-
ропа или членки на ОИСР. Първоначално сравнението е включвало главно страни-членки 
на ОИСР, като постепенно кръгът на страните е разширяван. В седмия етап (1993 г.) са 
включени още 20 страни от Централна и Източна Европа, намиращи се в преход към пазар-
но стопанство, а също и Китай, с което общият брой на участничките става над 80. От бив-
шите социалистически страни Унгария участва във всички етапи на сравнението, в някои 
етапи участваха Полша, Югославия и Румъния. България се включи в проекта през 1993 г. 
Работата на ПМС се основава върху събиране на данни за повече от 400 вида стоки и ус-

луги във всяка от включените в сравнението страни. Правят се опити за контрол и отчитане 
качеството на стоките и услугите, както и на сезонността на цените на някои от тях. Тези 
данни се агрегират в 150 категории стоки и услуги, от които 110 се отнасят се до потребле-
ние, 35-до инвестиции и 5 категории са свързани с управление1. 
Съществено изменение в методологията е направено през 1980 г. от Европейската коми-

сия. То предполага организиране на регионални сравнения в рамките на ПМС, което 
води до двустепенни сравнения-в рамките на региона (Европейски съюз, ОИСР, Централна 
Европа, Азия, Африка и т.н.) и в глобален мащаб. За определяне на ППС се разработват 
средни претеглени цени за региона. Данните по региони се свързват в глобалния проект 
чрез избрани страни – Япония е за ОИСР и за Азия, Англия – за Европейския съюз, Австрия – за 
Европа, Кения – за Африка. Регионалните съотношения се запазват в глобалния проект, т.е. съ-
отношенията между страните в региона според БВП по ППС остават непроменени по отноше-
ние на други държави в региона. Това свойство на данните се нарича регионална определеност. 
Сега подходът в ПМС намира приложение и развитие в международни институции като 

Евростат, ОИСР, ООН, Световна банка и др2. По него се изчисляват данни за голям брой 
страни в света, а на тяхна основа се извършват допълнителни разчети. Най-последователни 
в прилагане на косвени (съкратени) методи за получаване на дълги динамични редове са 
двама автори на методологията на ПМС – Р. Съмърс и А. Хестън. Те получават оценки за 
БВП по ППС за периода от 1950 г. до наши дни за повече от 150 държави. 
Практическото използване на ППС поставя въпроси за качествата на използваните 

подходи. Основна черта на индексите на агрегираните равнища на цените, използвани за 
изчисляване на ППС, е наличие на положителна корелация между тях и БВП.3. Тази зави-

                                                 
1
 
За по-детайлно описание на методологията на ПМС вж. Handbook of the International Comparison 

Programme. Studies in Methods. Department of Economic and Social Development. Statistical Division. 
United Nations. New York, Series F, 1992, N 62. 

2 Оценките на Световната банка са за брутен национален продукт (БНП) по ППС и се основават на 
базата данни, получени по ПМС. Те се публикуват в изданието "World Development Report". Оценките 
на МВФ за БВП по ППС се основават също на тези по ПМС и се различават от съответните на Све-
товната банка. Те се публикуват в "World Economic Outlook" или годишните издания на "World 
Development Report". В ОИСР изчисляването на БВП по ППС започва от 1980 г. с намерение да се 
извършва на всеки 5 години. Резултатите се публикуват в "OECD Economic Studies". Работата се осъ-
ществява съвместно с Евростат (Статистическата служба на Европейския съюз). 

3 Balassa, B. The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. – Journal of Political Economy, 
1964, Vol 72, December, 584-596. 
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симост отразява ниските цени на услуги и някои стоки (продукти), които не минават през 
пазара, т.е. не получават стойностно измерение, което е характерно за страни с нисък доход. 
Зависимостта е резултат главно от цените на стоките и услугите за индивидуално и колек-
тивно крайно потребление, но не и от цените на основния капитал. Инвестиционните стоки 
са скъпи в държавите с нисък доход и този факт се обяснява с модела, заложен в икономи-
ческата политика. 
ПМС с основание се смята за един от най-големите приноси в приложната икономика. 

Той се осъществява вече в продължение на 30 години и включва над 80 страни. 
Съществуват и проблеми по прилаганата методика, които могат да се обособят в три 

групи. Проблеми на индексирането. Въпрос при международните сравнения е да се избере 
тази формула, която най-добре отговаря на изискванията за: транзитивност, адитивност, 
независимост по отношение на базовата страна и характерност. За да се изведе достоверен 
индекс при ПМС, съществуват две пречки: ограничен брой наблюдения от няколко десетки 
държави. От началото на 90-те години в ПМС вече са включени големи страни като Китай и 
Русия и много страни от Централна и Източна Европа и други райони в света; липса на тео-
рия за построяване на индекси за стоки и услуги, които не минават през пазара, каквито има 
във всички страни. За ПМС важат разсъждения, че след като валутата на САЩ е приета за 
общ измерител, структурата на потребление на тази страна имплицитно оказва влияние 
върху величината на този индекс. Но този индекс отговаря на първите две от четирите 
свойства. Той дава различна картина за страни, чиито структури на цените са по-различни 
от тази на международните цени. 

Проблеми на липсващи наблюдения. Дори и при най-мащабни наблюдения не е въз-
можно в сравнението да бъдат включени всички стоки и услуги. Затова Съмърс разработи 
т.нар. CPD метод, регресионен метод за намиране на максимум на областта, където вероят-
но се намират липсващите в сравнението стоки и услуги. Този метод отговаря на първите 
две свойства. Той предполага, че липсващите наблюдения имат случаен характер, което е 
доказано, че не е вярно1. 

Проблеми с оценка на услугите, неподдаващи се на сравнение. Става дума за услуги 
в здравеопазването, образованието, администрацията, армията, военноморските, въздушни-
те сили и т.н. Трудностите по оценката им идват от две страни: да се измерят техните вели-
чини, както и, че те не минават през пазарния механизъм на остойностяване.  
Изследванията на български статистици преди Втората световна война във връзка с 

ППС се отнасят най-вече до съпоставимост на националните показатели "във времето" и не 
толкова "в пространството", т.е. при международни сравнения. Те се влияят от световно 
известни автори2 и използват израза паритет на покупна сила, като имат предвид изразяване 
на националния доход по цени на приета за базова година. Заслугите на българските статистици 
преди Втората световна война с право им отреждат място сред водещите в Европа. 
В този период най-задълбочени са изследванията на А. Чакалов.3 
След Втората световна война като използва данни на А. Чакалов, П. Шапкарев също 

прави анализ на конюнктурното развитие на икономиката в България през периода 1929-
1945 г. (вж. таблица 5.12). Според него конюнктурнияг цикъл се характеризира със следни-
те фази: криза – през втората половина на 1929 г.; депресия – през годините от 1930 до 1934 г.; 
оживление – през 1935г. и подем – от 1935 до 1940 или 1941 г., "след което настъпва извес-

                                                 
1 Marris, R. Comparing the Incomes of Nations: A Critique of the International Comparison Project. – 

Journal of Economic Literature, Vol. XXII, March, 1984, 40-57. 
2 King, J. W. The National Income and its Purchasing Power. New York, 1930. 
3
 
Вж. Чакалов, А. Националният доход и разход на България, 1924-1945. Второ основно прерабо-

тено и допълнено издание. С., Печатница Книпеграф, 1946, c. 115. 
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тно замъгляване, поради влиянието на войната, усилващото се вмешателство на държавата в 
стопанския живот на страната и все повече ограничаващата се възможност за свободно про-
явление на конюнктурните фактори и взаимоотношения"1. 

Таблица 5.12. 

Оценки за БВП по ППС на човек от населението в страни  
от Източна Европа за периода 1913-1945 г.* 

Години България Чехословакия Унгария 
1913 1 501 2 083 2 100 

1920 .. 1 922 1 711 

1921 .. 2 072 .. 

1922 .. 1 994 .. 

1923 .. 2 138 .. 

1924 910 2 339 1 914 

1925 924 2 591 2 281 

1926 1 172 2 560 2 164 

1927 1 257 2 736 2 240 

1928 1 221 2 960 2 417 

1929 1 183 3 025 2 478 

1930 1 287 2 909 2 406 

1931 1 456 2 792 2 271 

1932 1 447 2 664 2 195 

1933 1 452 2 537 2 376 

1934 1 311 2 429 2 372 

1935 1 238 2 396 2 474 

1936 1 496 2 583 2 621 

1937 1 569 2 865 2 545 

1938 1 598 .. 2 658 

1939 1 606 .. 2 841 

1940 1 551 .. 2 629 

1941 1 570 .. 2 629 

1942 1 482 .. 2 746 

1943 1 516 .. .. 

1944 1 390 .. .. 

1945 1 075 .. .. 

                                                 
1Шапкарев, П. Националният доход на България и развитието на конюнктурния цикъл. – Народно 

стопанство. Месечно списание на Върховната стопанска камара, год. 1, 1946, N 1, c. 18. 



 
 

379 

Таблица 5.13. 

Индекси на растеж на националния доход и БВП на България, 1929-1945 г. 

(1939 = 100) Години Национален доход БВП 
 Номинален Реален по ППС 

1929 96.3 63.1 73.7 

1930 87.8 64.3 80.1 

1931 79.4 70.1 90.7 

1932 69.0 65.3 90.1 

1933 61.8 63.4 90.4 

1934 55.8 61.7 81.6 

1935 62.0 67.4 77.1 

1936 74.9 83.3 93.2 

1937 86.0 90.9 97.8 

1938 93.7 95.3 99.5 

1939 100.0 100.0 100.0 

1940 109.3 96.0 96.6 

1941 138.7 99.8 97.8 

1942 164.4 93.4 92.3 

1943 217.0 96.6 94.4 

1944 303.4 85.6 86.6 

1945 362.1 67.3 66.9 

Източници: За първа и втора колона – Шапкарев, П. Националният доход на България и развити-
ето на конюнктурния цикъл. – Народно стопанство, Месечно списание на Върховната стопанска кама-
ра, С., год. 1,.1946, N 1, с.19; за трета колона изчислено по Maddison, A. Monitoring the World Economy, 
1820-1992. University of Groningen, The Netherlands, 1994, Table 4(c). 

 
При условност на сравнението между индексите на реалния национален доход и на БВП 

по ППС (втора и трета колона в таблицата), произтичаща от методологически различия, се 
налага извод за голяма разлика между тях в началото на 30-те години, която намалява напо-
ловина в края на десетилетието и голямо сходство за периода след 1939 г. През периода 
1929-1939 г. покупателната сила на лева се увеличава в резултат на намаление на цените на 
стоките. След 1939 г. започва постепенно обезценяване на лева, което се засилва през 1943 
и 1944 г. В същото време се наблюдава номинално покачване на доходите и увеличаване на 
цените. Съгласно данните в таблица 5.13 националният доход в "индексни лева", т.е. реал-
ният национален доход показва най-високо равнище през 1939 г. След това намалява и през 
1945 г. отбелязва най-ниско равнище, което се дължи главно на лоша реколта. Всички оста-
нали доходи на индустрията, занаятите, съобщенията и заплатите показват покачване. Само 
доходите от търговия, кредит и покрити имоти са намалели. Обедняването на страната през 
военния период е около една трета в сравнение с 1939 г.1 
Еднаквостта на прилаганата методология позволява да се направят някои съпоставки. 

През 1913 г. страни като САЩ, Англия, Австралия, Нова Зеландия са имали равнище на 
БВП по ППС, което България достига едва през 70-те години, а сега не може да очаква и в 
началото на XXI в. През 1996 г. страната е имала равнище на БВП близко до това на Швей-

                                                 
1
 
Вж. Чакалов, А. Цит. съч., с. 117. 
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цария, Белгия и Канада от 1913 г. В същото време прави впечатление силната изостаналост 
тогава на Япония. Данните в края на Втората световна война не показват предимство на 
България пред страните Гърция и Турция. 

Оценки на БВП по ППС в условия на централизирана икономика. Изчисленията на 
Медисън дават възможност да се проследи изменението в равнището на БВП по ППС за 
България в сравнение с това на други страни в света за период, който е труден за съпостав-
ки поради различна система на отчетност на централизираните икономики. За този период 
Медисън е използвал главно оценките на американския автор Т. П. Олтън и неговия екип1. 

Таблица 5.14. 

Оценки за БВП по ППС на човек от населението в страни от Източна Европа  
за периода 1950-1989 г.* 

Години България Чехословакия Унгария Румъния 
1950 1 654 3 480 2 482 1 175 

1955 2 152 3 899 3 073 1 569 

1960 2 917 5 079 3 653 1 834 

1965 3 857 5 496 4 414 2 373 

1970 4 782 6 422 5 033 2 837 

1975 5 842 7 341 5 810 3 741 

1980 6 043 7 932 6 313 4 100 

1985 6 239 8 294 6 556 4 096 

1989 6 329 8 671 6 792 3 866 

* Изчислени по метода на G-К, в долари по международни цени от 1990 г. 
Източник: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1820-1992. University of Groningen, The 

Netherlands, 1994, Table 4(c). 
 
Различието между системата на национална отчетност, прилагана в условия на централ-

но планиране (баланс на народното стопанство) и тази на пазарните икономики (СНС), характе-
рът на икономическата система и други фактори, ограничават до минимум извършване на меж-
дународни макроикономически сравнения със страни извън бившата социалистическа система. 
Трудностите, които съпътстват подобни сравнения, могат по-добре да се схванат от гледна точ-
ка на сегашната реалност в България, намираща се в преход към пазарна икономика. 

През 80-те години научните интереси на група изследователи от Икономическия ин- 
ститут на БАН са насочени към търсене на косвени методи за оценка на БВП по ППС на 
България по прилаганата от ПМС методология. Най-често за страна-мост при тези изчисле-
ния се използва Унгария, която е близка до мащаби и равнище на икономическо развитие до 
България и която за разлика от нашата страна участва в международни сравнения както в 
СИВ, така и в тези на голям брой други страни в света2. При последните изчисления от този 

                                                 
1Вж. Rangelova, R. National Accounts for Eastern European Countries: A Case Study for Bulgaria in an 

International Comparative Perspective. Paper for seminar on Comparative Historical National Accounts for 
Europe in the 19th and 20th Centuries. N.W. Posthumus Centre, University of Groningen, The Netherlands, 
10-11 June 1994; Рангелова, Р. Оценки за икономическия растеж на България в ретроспектива. – Ико-
номическа мисъл, 1996, N 2.; Росица Рангелова. Брутният вътрешен продукт на България по паритет 
на покупателната сила в международните сравнения. 

2 За приложението на един от тези методи вж. Райнова, М. Проектът за международни сравнения 
на ООН и възможности за включване на НР България чрез метода на Крейвис, Съмърс и Хестън. – 
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етап на работа е използван следният съкратен метод1. Използвани са главно резултатите от 
четвъртия етап на ПМС за 1980 г., както и от сравнението на основни стойностни показате-
ли между страните от СИВ за 1983 г. При последното сравнение е изчислен стойностният 
обем на потребяваните нематериални услуги в отделни страни, което позволява да се изчис-
лят приблизителните съотношения на БВП в тях. Оценките в международни долари са по-
лучени по косвен път чрез ППС на Унгария и Полша, които участват в двете сравнения – на 
ООН и на СИВ. За България имаше известен опит от проведеното двустранно сравнение на 
този показател с Финландия за 1982 г., както и от оценки на отделни специалисти. Оценките 
за 1985 г. са получени чрез използване темповете за реален икономически растеж. 
Тези оценки са направени преди да бъдат публикувани резултатите от петия етап на 

ПМС на база 1985 г. При наличие на последните е възможно да се направи сравнение меж-
ду тях. Сравнението на оценките на БВП по ППС на човек от населението за 1985 г. показва 
подценяване на тенденциите в развитите капиталистически страни през първата половина 
на 80-те години, каквото подценяване се забелязва и в оценките на Съмърс и Хестън, но в 
по-малка степен и надценяване за бившите социалистически страни, което също е допусна-
то от двамата автори, но по-силно изразено. Последното е забележимо на примера на Унга-
рия, Полша и Югославия, които участват в ПМС, т. е. в разгърнато сравнение. В български-
те оценки има подценяване на растежа в САЩ, което се отразява и при подреждане на раз-
витите капиталистически страни спрямо тази страна. Добро попадение за развитието има за 
Гърция (индекс 36) при САЩ=100, което според петия етап на ПМС е 35.5. 
Анализът насочва към два извода. Първият се отнася до условностите, с които е свърза-

но приложението на непреки (съкратени) методи при мащабни сравнения. Вторият е за ро-
лята на участие на бивши социалистически страни (Унгария, Полша, Югославия и Румъния 
за 1975 г.) в сравнения като ПМС за изграждане на икономическа култура в страната, поло-
жително влияние върху официалната статистика – изграждане на опит и организация при 
международна дейност, свързана с общи срокове и изисквания – и за изграждане на по-добра 
представа за себе си пред външния свят в стремежа да се включват в световни проекти. 

5.3.2. Сравнителен анализ на развитието на България и Гърция 

Гърция е държава в Югоизточна Европа, заемаща най-южната част на Балканския по-
луостров. Граничи с Албания, Македония и България на север, с Турция на изток, със Сре-
диземно море на юг, с Йонийско море на запад, а между континенталната част и някои ост-
рови минават Егейско и Критско море. Площта ѝ е 131 475 kм², от които 130 335 kм² суша и 
1140 kм² водна площ. Съвременната гръцка държава е основана през 1830 г. след успешно 
въстание срещу османската власт. Страната има развита икономика, с високи доходи на 
населението и висок стандарт на живот (на 22-ро място в света). Гърция е член на Евро-
пейския съюз от 1981 г., на Еврозоната от 2001 г., на НАТО от 1952 г. Страната е една от 
основателките на ООН и ОИСР. През 1946 г. в страната е реставрирана монархията. Граж-
данската война от 1946-49 г. завършва поради американска намеса (доктрината "Труман") с 
поражение за Демократичната армия на Гърция. От 1965 до 1977 г. страната е в политичес-
ка криза, предизвикана от крал Константин. През април 1967 г. е установена военна дикта-
тура. След неуспешен опит за контрапреврат кралят напуска страната (декември 1967 г.). От 
юни 1973 г. Гърция е парламентарна република. След възстановяването на демокрацията, 

                                                                                                                                      
Икономическа мисъл, 1983, N 5; Kravis, I., Heston A., R. Summers. World Product and Income: 
International Comparison of Real Gross Domestic Product. Baltimore: Johns Hopkins U. Press, 1982. 

1 Rangelova, R., M. Raynova. Comparability of the Gross Domestic Product in International 
Comparisons. – Economic Thought'1990, Year VI, 1990. 



382 

икономическия просперитет на Гърция нараства. Новата инфраструктура, фондовете от Ев-
ропейският съюз и растящите приходи от туризъм, услуги, лека промишленост и телекому-
никации водят до повишаване стандарта на живот в Гърция. Гърция е с добре развита па-
зарна икономика, базирана на селското стопанство и леката промишленост. Гърция е сред 
най-големите производители на маслини, тютюн и вино. Страната произвежда леки и ико-
номични автомобили ("Атика", "Алта"), електроника, оръжия, кораби и строителни матери-
али. Транспортната мрежа на Гърция включва 36 500 км. пътища и 2 500 км. железопътни 
линии. Страната разполага с голям морски търговски флот – 3 500 кораба, повечето регист-
рирани под чужд флаг. Главни пристанища са Пирея, Солун, Патрас, Волос. В Гърция има 
40 летища, 22 от които международни. Населението е 10,787,690 (2011 г.), столицата е Ати-
на (3,1 млн. ж.), по-големи градове са Солун (770 хил. ж.), Патра (170 хил. ж.), Ираклион 
(140 хил. ж.), Лариса (120 хил. ж.). 
В началото на 21 в. Гърция е изправена пред дългова криза, която застрашава устоите на 

еврото и изправя страната на ръба на фалита. Провалът на гръцката икономика, което в съ-
четание с щедрата социална държава се оказва пагубно за страната.1 Гръцката икономика е 
непродуктивна и неконкурентна. Според класацията Doing Business за 2011 г., страната е на 
последно място по конкурентоспособност от страните в ЕС2. Когато една икономика е не-
конкурентна, най-лесен начин да избегне кризата е да девалвира валутата. По-слабата валу-
та подобрява износа и прави туристическия бранш по-привлекателен. Това прави Гърция в 
края на 20 в. – за периода 1980-2000 г. драхмата се обезценява между 80 и 90% спрямо нем-
ската марка. Когато Гърция приема еврото като национална парична единица, монетарната 
политика е ограничена. Населението на Гърция продължава да произвежда малко и да пот-
ребява повече (благодарение на евтините кредити в евро). За периода 2001-2008 г. гръцкият 
внос се увеличава 3 пъти – от 29 млрд. долара до 90 млрд. долара на годишна база, а изно-
сът остава на минимални стойности. Появилата се дупка в търговския баланс (нисък износ – 
висок внос) се покрива със заеми, които надминават 130% от БВП на страната, което удря 
по доверието в страната и пазарите спират да купуват гръцките държавни книжа. През май 
2010 г. Гърция е принудена да се обърне за помощ към ЕС и МВФ, тъй като страната не 
може да обслужва своите задължения. Получената финансова помощ в размер на 110 млрд. 
евро е в разрез с Договора за създаване на ЕС. Благодарение на помощта от ЕС и МВФ тех-
нически страната не обяви фалит. Фалитите на държави са срещано явление. Причина за 
повечето фалити е участие във военен конфликт или граждански войни. Ако игнорираме 
този факт (финансиране на военни действия), страната рекордьор по брой фалити, следст-
вие на неразумно икономическо управление, е Гърция. Страната е фалирала веднъж вследс-
твие на военни конфликти от общо 5 фалита. След присъединяването в Еврозоната, прави-
телството и гръцките банки получават достъп до евтин паричен ресурс, предоставян от Ев-
ропейската централна банка (ЕЦБ). Гърция вече заема пари на същата цена (лихва), каквато 
е за стабилни и ниско инфлационни икономики като Германия, Холандия, Австрия и др. 
Присъединяването на страната към Еврозоната създава впечатление, че дори нещо да се 
случи с гръцката икономика, другите държави ще се намесят и ще подкрепят изпадналият в 
беда член на паричния съюз. Водейки се по тази презумпция инвеститорите започват да 
наливат пари в южната съседка. Евтините кредити в евро създават голям имотен балон. 
"Инвестиция" във втори дом, кола или луксозна почивка обаче не увеличават конкурент-

                                                 
1 Колев, Калоян. Особености на гръцката икономика, които доведоха страната до ръба на фалита. 

с. 259-266. Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник доклади от между-
народна научна конференция Том І, 2012, Издателство "Наука и икономика", Икономически универ-
ситет – Варна. 

2 Доклад Doing Business 2011, http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2011. 
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носпособността на една нация. Гърция харчи много средства за военна техника и оръжия. 
По този показател страната е на първо място в ЕС, и на второ сред страните от НАТО (само 
САЩ води Гърция по този показател). Гърция отделя около 3% от БВП за военни разходи, 
докато този показател за европейските страни, членуващи в НАТО е под 2%. Политиката на 
държавните компании на Гърция е неадекватна. Държавните железници на Гърция са нее-
фективни и губят по 1 млрд. евро годишно от своята дейност, заплатите на служителите са 
едни от най-високите в Европа – между 5500 и 6000 евро месечно. Синдикалното движение 
в Гърция е мощно и почти винаги успява да извоюва своите желания. Това спира реформите 
и развитието на ключови сектори на икономиката. Публичният сектор на страната е един от 
най-неефективните в Европа. При първият опит за преброяване на държавните служители 
през 2010 г., те се оказаха над 768 хиляди при работна сила под 5 млн. души. Според Еврос-
тат 70% от публичните разходи на страната отиват за заплати и бонуси, докато в Германия е 
38%. Служителите в публичния сектор получават и 13 и 14 заплата. Регулираните професии 
в Гърция са над 70, което отблъсква нови (по-добри и иновативни) играчи, а това обрича 
сектора на застой. Гръцката пенсионна система е от най-щедрите в Европа. Според Органи-
зацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), гръцките пенсионери получа-
ват средно 95.7% от заплатата при пенсиониране, докато за другите страни в организацията 
е 60.8%. Възможностите са ранно пенсиониране в Гърция са разнообразни. Данните показ-
ват 2,6 млн. пенсионери в страната (19% от населението). Опити за реформи в пенсионната 
система е имало и преди намесата на МВФ, но са неуспешни. Десетилетия наред гърците 
живеят отвъд своите възможности и за сметка на някой друг. Митът за щедрата социална 
държава, която издържа ниско продуктивния човек, е разбит на пух и прах. Реформите в 
гръцката икономика са задължителни. 

България е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров 
и заема 22% от неговата територия. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Ма-
кедония; на юг с Гърция и на югoизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата 
ивица, страната се мие от водите на Черно море. Общата дължина на държавната граница е 
2245 км, от които 1181 км са сухоземни, 686 км – речни (главно по река Дунав) и 378 км – 
морски. Със своите над 110 хил. км2 площ и 7,4 млн. души, България се подрежда на 102-ро 
и 96-то място по площ и по население в света. По площ България е 11-а в ЕС и 15-а в Евро-
па. България е страна, чиято икономика се гради върху добив на метали и минерали, и пре-
работка на суровини. По-малка роля в икономиката играят земеделието и туризмът. Осно-
вен проблем пред развитие на страната е демографската ситуация. България е основателка 
на Организация за черноморско икономическо сътрудничество и Организация за сигурност 
и сътрудничество в Европа; член е на ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз и НАТО. 
България е промишлено-аграрна страна с пазарна икономика, средно развит частен сектор и 
известен брой стратегически държавни предприятия. България продължава да е страна с 
най-ниски заплати и доходи, най-нисък БВП на глава от населението и най-ниска произво-
дителност на труда в ЕС. Според Евростат през 2013 г. БВП на глава от населението е 47% 
от средния за Европейския съюз. 
Както се вижда двете страни имат сходни характеристики, което е важна предпоставка 

за сравнителен икономически анализ. В изследвания период сме включили и годините след 
преврата на 10.11.1989 г., тъй като държавната собственост в България остава дълго време 
доминираща и след него. 
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Таблица 5.15. 

Брутен вътрешен продукт на глава от населението в Гърция и България  
в периода 1944-2010 г. в долари 

Години Гърция България 
1944 1116 1309 
1945 938 1073 
1946 1386  
1947 1763  
1948 1798  
1949 1869  
1950 1915 1651 
1951 2062 1989 
1952 2053 1893 
1953 2309 2085 
1954 2358 2025 
1955 2514 2148 
1956 2706 2128 
1957 2859 2330 
1958 2963 2508 
1959 3040 2684 
1960 3146 2912 
1961 3393 3072 
1962 3499 3295 
1963 3841 3418 
1964 4141 3657 
1965 4509 3850 
1966 4749 4125 
1967 4951 4320 
1968 5266 4368 
1969 5766 4546 
1970 6211 4773 
1971 6624 4902 
1972 7400 5110 
1973 7655 5284 
1974 7350 5414 
1975 7722 5831 
1976 8105 5982 
1977 8255 5896 
1978 8695 6019 
1979 8904 6245 
1980 8971 6044 
1981 8896 6186 
1982 8879 6370 
1983 8866 6237 
1984 9067 6430 
1985 9316 6226 
1986 9440 6380 
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Години Гърция България 
1987 9375 6382 
1988 9784 6335 
1989 10111 6216 
1990 10015 5597 
1991 10204 5198 
1992 10201 4884 
1993 9982 4936 
1994 10136 5078 
1995 10321 5285 
1996 10543 4844 
1997 10902 4628 
1998 11250 4870 
1999 11616 5137 
2000 12111 5483 
2001 12592 5770 
2002 12998 6099 
2003 13742 6497 
2004 14313 7000 
2005 14611 7513 
2006 15392 8072 
2007 15827 8666 
2008 15778 9279 
2009 15244 8841 
2010 14691 8946 

Източник: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm 
 
Приложихме линейните сплайнове1 и по този начин разделихме целия динамичен ред на 

подпериоди. Получените резултати са представени в долните две таблици и графиката: 

Таблица 5.16. 

Средногодишен прираст на БВП на глава от населението в Гърция по подпериоди 

Подпериоди Средногодишен прираст в долари 
1944-1963 133,96 

1963-1971 359,02 

1971-1980 298,54 

1980-1996 70,40 

1996-2002 446,36 

2002-2004 666,04 

2004-2007 486,28 

2007-2010 -320,15 

                                                 
1 Вж. Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев в средна Европа – ценностни 

показатели, с. 5. 
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Таблица 5.17. 

Средногодишен прираст на БВП на глава от населението в България по подпериоди 

Подпериоди Средногодишен прираст в долари 
1944-1982 155,25 

1982-1989 -46,56 

1989-1992 -476,17 

1992-1995 157,62 

1995-1997 -337,75 

1997-2002 297,40 

2002-2005 470,69 

2005-2008 594,45 

2008-2010 -215,28 
 
Да разгледаме по-подробно тези подпериоди. 
За Гърция средногодишният прираст на БВП на глава от населението почти през целия 

анализиран период (1944-2007 г.) е с положителни стойности. Темповете на динамиката 
обаче са различни през различните подпериоди. През подпериода 1944-1963 г. и особено 
през периода 1963-1971 г. средногодишният прираст на БВП на глава от населението нарас-
тва съответно с 133.96 и 359.02 долара. През следващите два подпериода (1971-1980 и 1980-
1996), макар средногодишният прираст на БВП на глава от населението да нараства съот-
ветно с 298,54 и 70.40 долара, темповете на това нарастване силно намаляват, особено през 
втория подпериод. Много силни за икономическото развитие на Гърция са следващите три 
периода: 1996-2002; 2002-2004; и 2004-2007, съответно със следните стойности: 446.36; 
666.04; 486.28 долара. Последният подпериод обхваща времето 2007-2010 г. със следните 
стойности: -320.15 долара. 

За България средногодишният прираст на БВП на глава от населението през периода 
(1944-1982 г.) е с положителни стойности. Това е резултат преди всичко на ролята на дър-
жавата и на плановата икономика в България. След това обаче темповете на динамиката са с 
различни посоки (+/-) през различните подпериоди. През подпериода 1982-1989 г. средно-
годишният прираст на БВП на глава от населението има отрицателни стойности: -46.56 до-
лара. През подпериода 1989-1992 г. отрицателните стойности на средногодишният прираст 
на БВП на глава от населението се засилват: -476.17 долара. Пред подпериода 1992-1995 г. 
средногодишният прираст на БВП на глава от населението има положителни стойности: 
157.62 долара. Пред подпериода 1995-1997 г. отрицателните стойности на средногодишният 
прираст на БВП на глава от населението се засилват: -337.75 долара. През подпериода 1997-
2002 г. средногодишният прираст на БВП на глава от населението има положителни стой-
ности: 297.40 долара. През подпериода 2002-2005 г. средногодишният прираст на БВП на 
глава от населението има положителни стойности: 470.69 долара. През подпериода 2005-
2008 г. средногодишният прираст на БВП на глава от населението има положителни стой-
ности: 594.45 долара. През подпериода 2008-2010 г. средногодишният прираст на БВП на 
глава от населението има отрицателни стойности: -215.28 долара. 

През анализирания период икономиките на двете страни преминават през подем, растеж, 
спад и криза. Числата рисуват противоречива картина, в която се открояват няколко елемента. 

През по-голямата част от периода в България, а още повече и в Гърция средногодишният 
прираст на БВП на глава от населението е в резултат от различни фактори: отначало на 
екстензивно развитие на икономиката, по-късно на интензивни фактори, а специално за 
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Гърция от началото на 80-те години на миналия век и на членството ѝ в ЕС. Прави впечат-
ление резкия срив на БВП в България след 1989 г. На страната ѝ трябват 22 г.1, за да пос-
тигне отново БВП като този от 1990 г. Общо и за двете страни през последния подпериод се 
оказват отрицателните стойности на брутния вътрешен продукт на човек от населението 
като резултат от световната финансова и икономическа криза, започвала в САЩ и завладяла 
целия свят, както и огромния за мащабите на Гърция външен дълг. Гърция е държавата с 
най-висок дълг през първото тримесечие на 2013 г. -160,5% от БВП. България остава втора 
по най-нисък дълг в ЕС – 18% от БВП. Днес България е с най-нисък БВП на човек от насе-
лението в ЕС. За 2011 г. БВП на глава от населението в България е 46% от средния за ЕС, 
при 49% за Румъния и 58% за Латвия. През 2007 г. България влиза в ЕС като страна с най-
нисък БВП на глава от населението (40% от средния за ЕС), а в Румъния е 41%. 
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Фигура 5.19. БВП на България и Гърция през периода 1944-2010 година 
Резултатите от изследването се потвърждават от участието на България в Програмата 

за европейски сравнения 1993 г. При това сравнение БВП се изчислява като сума от крайно-
то потребление на стоки и услуги (индивидуално и колективно), брутното образуване на 
основен капитал, изменението на запасите и външнотърговското салдо (нетния износ). Ин-
формацията за изчисляване на ППС се отнася за 1079 потребителски и инвестиционни сто-
ки и услуги и 7 условни строителни обекта. Логично е в подобни случаи да се очаква наб-
людението на цените да се извършва на база на използвана от НСИ потребителска кошница 
в текущата статистика на цените. Оказва се, че стоките в тази потребителска кошница са 
описани най-общо и се допускат регистрации на аналогични стоки за една и съща позиция в 
тази кошница. По тази причина около 30% от цените са могли да бъдат взети оттам, което е 
показателно за качествата на тази кошница. Това е наложило индивидуалните цени да бъдат 
регистрирани по специално подготвени и съгласувани с Австрия списъци на стоки-

                                                 
1 Янош Корнай в своята книга. Трансформация след социализъм. Опитът на Унгария. Агенция за ико-

номически анализи и прогнози, София, 1998, с. 105-153 говори за трансформационна рецесия като едно 
общо явление, което всички постсоциалистически страни без изключение изживяват. Общите фактори на 
рецесията според Корнай са: преход от пазар на продавача към пазар на купувача; трансформация на реал-
ната структура на икономиката; разстройване на кординацията; изостаналост на финансовия сектор и др. 
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представители
1. Резултатите от сравнението са показани в таблица 7. В него участват 42 

държави, от които 34 европейски страни с около 766 милиона жители. В подреждането на 
34 европейски страни според БВП по ППС на човек от населението по отношение на Авст-
рия първо място заема Люксембург – 143%, а на последно място Молдова – 11.6%. Според 
степента на икономическо развитие страните се разделят в три групи. В първата, състояща 
се от 11 страни, равнището на реалния БВП на човек е от 93% до143% спрямо реалния БВП 
на човек в базовата страна Австрия. Във втората попадат 7 страни с реален БВП на човек от 
населението, който е от 56% до 89% спрямо този на Австрия. Към тази група се отнася и 
Гърция. В третата остават 16 страни, между които е и България, чието икономическо рав-
нище е под 50% от това на Австрия. 

Реалният БВП на човек в България е 58 139 АТС или равнището му е само 22% от БВП 
на човек в Австрия, което подрежда страната на 27 място. Реалният БВП на човек в Гърция 
е 147 616 АТС или равнището му е 55.7% от БВП на човек в Австрия, което подрежда стра-
ната на 18 място. При съпоставяне на изчислените ППС и официалните ВК се наблюдават 
малки разлики между тях за развитите страни и значителни за страните с нисък доход. На- 
пример ППС за България показва, че 1 АТС е равностоен на 0.607 лева при 2.38 лева по ВК. 
Това означава, че ВК подценява нашата парична единица 4 пъти. Същата пропорция се на-
лага и при сравняване величината на БВП. Изчисленият на основа ППС БВП на човек от 
населението в България е 58 139 АТС, а на основа ВК – 14 819 АТС. Равнището на цените в 
дадена страна се смята за ниско, ако ППС са по-ниски от ВК, т.е. съотношението между тях 
е под 100 и обратно – равнището на цените е високо, когато ППС са по-високи или близки 
до ВК, т.е. това съотношение е над или около 100. При сравняваните 34 страни ценовите 
равнища по отношение на Австрия варират от 6.5% в Беларус до 121.3% в Швейцария (вж. 
таблица 5.18). 

Сравнение на главните компоненти на БВП. Между страните с различна степен на 
икономическо развитие има различие както според равнищата на физически обем на глав-
ните компоненти на БВП, така и според основните категории разходи (вж. таблица 5.19). 
Индивидуалното потребление на населението има най-висок дял от трите разглеждани ком-
понента на БВП, а най-висок е той за страните с нисък доход (81.0%). Делът на колективно-
то потребление в БВП средно за страните е 10%, а за страните със среден и нисък доход е 
около 11%. 

Таблица 5.18. 

БВП по ППС на човек, ППС и равнища на цени в участващи в ПЕС 93 страни 

Страни Реален БВП на човек Общ ППС/ВК 
В АТС Австрия = 100 ППС Австрия = 100 

С висок доход: 
1 Люксембург 379 048 143.0 2.867 96.5 
2 Швейцария 319 340 120.5 0.154 121.3 

3 Белгия 271 747 102.5 2.658 89.5 
4 Дания 268 511 101.3 0.629 112.9 
5 Норвегия 264 877 99.9 0.643 105.4 
6 Австрия 265 028 100 1 100 

                                                 
1 Вж. Барболова, Ж. Програмата за европейски сравнения на брутния вътрешен продукт и присъе-

диняване на България към нея. – Статистика, 1993. За огромната и сложна практическа работа по ор-
ганизиране и провеждане на сравнението в България вж. Барболова, Ж., С. Андреева. Международно 
сравнение на брутния вътрешен продукт и равнищата на цени в европейските страни. – Статистика, 
1996, № 2. 
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Страни Реален БВП на човек Общ ППС/ВК 
В АТС Австрия = 100 ППС Австрия = 100 

7 Франция 260 148 98.2 0.475 97.6 
8 Исландия 259 503 97.9 5.996 103.2 
9 Германия 258 010 97.4 0.151 106.1 
10 Холандия 246 719 93.1 0.152 95.4 
11 Италия 245 038 92.5 109.600 81.1 

Със среден доход: 
12 Англия 234 652 88.5 0.046 80.3 
13 Швеция 232 533 87.7 0.711 106.2 
14 Финландия 215 649 81.4 0.438 89.1 
15 Ирландия 193 716 73.1 0.047 79.7 
16 Испания 181 577 68.5 8.570 78.3 
17 Португалия 162 617 61.4 8.483 61.4 
18 Гърция 147 616 55.7 13.470 68.4 

С нисък доход: 
19 Словения 127 693 48.2 625.3 57.9 
20 Чехия 116 766 44.1 431.7 30.1 
21 Унгария 82 668 31.2 167.7 52.6 
22 Словакия 79 944 30.2 62.23 30.1 
23 Турция 74 501 28.1 17.17 45.7 
24 Беларус 68 792 26.0 16.65 6.5 
25 Русия 68 633 25.9 13.72 21.8 
26 Полша 64 741 24.4 5.631 40.1 
27 България 58 139 21.9 4.157 25.5 
28 Р Хърватска 53 068 20.0 0.795 54.7 
29 Естония 52 727 19.9 0.755 24.4 
30 Литва 51 035 19.3 0.607 17.0 
31 Румъния 50 510 19.1 0.277 26.3 
32 Украйна 45 889 17.3 0.058 14.9 
33 Латвия 42 563 16.1 0.017 22.9 
34 Молдова 30 702 11.6 0.013 11.9 

Страни извън Европа: 
САЩ 336 942 127.1 0.072 96.5 
Канада 269 104 101.5 0.091 82.1 
Япония 281 174 106.1 13.29 139.1 

Австралия 240 557 90.8 0.098 77.2 
Нова Зеландия 214 343 80.9 0.109 68.5 

Източник: International Comparison of GDP in Europe, 1993. Results of the Programme of European 
Comparisons. Conference of the European Statisticians: Statistical Standards and Studies, N 47, United 
Nations, New York and Geneva, 1996. 

Таблица 5.19. 

Главни компоненти на БВП по групи страни през 1993 г. 

(БВП = 100)* Групи страни Индивидуално 
потребление 

Колективно  
потребление 

Брутно образуване  
на основен капитал 

Общо за 34-те страни 75.0 10.0 16.6 

Страни с висок доход 68.0 7.40 20.3 

Страни със среден доход 73.0 11.0 18.0 

Страни с нисък доход 81.0 11.0 13.5 
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Относителният дял на брутното образуване на основен капитал е 16.6% общо за всички 
сравнявани страни, което е под величината за дела в страните с висок и среден доход (съот-
ветно 20.3% и 18%) и над тази за страните с нисък доход (13.5%). Делът на брутното обра-
зуване на основен капитал в БВП на България е над 3 пъти по-нисък от този на Австрия. 
Показателно е, че инвестициите за дълготрайни материални активи през 1993 г. в нашата 
икономика са 20 пъти по-малко от тези в Люксембург, 15 пъти по-малко от тези в Австрия и 
около 5 пъти по-малко от тези в Чехия и Словакия. 
В аспекта на поведението на ВК може да констатираме, че за България продължава под-

ценяването на националната парична единица спрямо ППС. Подцененият курс на лева би 
трябвало да даде възможност за активизиране на експорта в националната икономика, за-
щото създава предимства за износителите. Разбира се, ВК и относителното равнище на це-
ните не са единствени фактори. Особено значение има политическата, икономическа и со-
циална стабилност и предвидимост, изразяващи се в стабилност на законодателството, га-
ранции за собствеността, възможност за трансфер на печалби, подходящо данъчно облага-
не, качества на работната сила, социален мир и сигурност и т.н. 
Според МВФ от 2009 г. (с данни за 2007 г.) картата на страните по БВП на глава от насе-

лението за 2007 г. представлява списък на страните в света според техния брутен вътрешен 
продукт на глава от населението по номинална стойност1. 

Таблица 5.20. 

Карта на страните по БВП на глава от населението за 2007 г. 

Страни МВФ място Световна банка място ЦРУ място 

Гърция 27 28 273 21 32 166 28 29 385 

България 77 5 186 65 5 175 75 5 409 

 
Данните от картата показват, че България отстъпва на Гърция с около 50 места в светов-

ната класация по БВП на глава от населението. 
 

Таблица 5.21. 

Списък на страните по БВП (по паритет на покупателна способност)  
на глава от населението през 2008 г.2 

Страни МВФ Място Световна банка място ЦРУ Място 

Гърция 30535 28 29361 23 32000 29 

България 12341 66 12394 56 12900 67 

 
И според този индикатор класацията между двете страни е приблизително еднаква. 
 

                                                 
1 Това е сумата от всички стоки и услуги, създадени в рамките на държавата за дадената година. 

Стойността на тази сума е конвертирана по пазарни цени в щатски долари и разделена на средния 
брой на населението за същата година. 

2 По паритетния принцип се изчислява колко стоки и услуги могат да се закупят с даден БВП на 
вътрешния пазар на съответната държава. Цитираните международни долари не са всъщност реални 
парични единици. Те не могат да се използват, или да означават някаква покупателна способност, 
например, на външен пазар. 
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5.3.3. Анализ на резултатите 

Икономическото развитие през този дълъг период позволява да се разграничат три раз-
лични по характер и интересни за изследване подпериода. 
Първият представя развитието на капитализма в България до края на Втората световна 

война, а това, свързано с измерване на ППС, означава в условия на златно-доларов стан-
дарт, наличие на добра школа от статистици в България с авангардни представи за измерва-
не на националния доход и икономическия растеж. Според изследвания на промените1 в 
БВП по паритет на покупателната способност на човек от населението в света през периода 
1913-1950 г. в долари по международни цени от 1990 г. съотношението между България и 
Гърция е следното: съответно 110.2% и 120.4%. Развитието на България през този период е 
било не догонващо, а нарастващо изоставащо2. Във върховата предвоенна 1939 г. България 
има БВП на човек от населението 1603 долара; Германия – 5403 долара, или 3.4 пъти пове-
че; Великобритания – 6266, или 3.7 пъти; САЩ – 6561, или 4.1 пъти повече и тази дистан-
ция е по-голяма, отколкото в началото на века. БВП на Гърция е бил 2639 долара, или 1.68 
пъти повече от България. 
Вторият подпериод е времето на централно планиране в България от края на Втората 

световна война до края на 80-те години, което се свързва с прилаганата различна от тази на 
пазарните икономики система на отчетност и система на ценообразуване и формиране на 
ВК. Във върховата за "социализма" 1987 г. България има БВП на глава от населението 6382 
долара, Германия – 15701, Великобритания – 15393, САЩ – 21788, Гърция – 9375, т. е. дис-
танцията между България и Германия е намаляла на 2.3 пъти, между България и Великоб-
ритания – 2.3 пъти, между България и САЩ – 3.2 пъти, между Гърция и България -1.37 пъ-
ти, т.е. "социализмът" е фактор за скъсяване на историческата дистанция. Като цяло може 
да се заключи, че централизирането на целия национален капитал води по по-ефектив-
на предприемаческа дейност и по-рационално използване на природните и човешките 
ресурси в България. 

Третият подпериод отразява прехода към пазарно стопанство, вкл. смяна на системата на 
национална отчетност. Анализирани са особености, при които "прохожда" ВК в страната в 
началото на 90-те години и отношението на проблема към величината на ППС. През 2006 г. 
БВП на човек от населението в България е 7754 долара, на Германия – 19993, на Великоб-
ритания – 23013, на САЩ – 31049, на Гърция – 15728. Или разликата между България и 
Германия отново е увеличена на 3 пъти, с Великобритания – 3 пъти, със САЩ – 4 пъти, с 
Гърция – 2 пъти. В резултат на катастрофалния преход страната е върната назад от гледна 
точка на дистанцията си не само със страните от капиталистическия център, но и със съсед-
на Гърция. България в резултат на промените е превърната в периферия на световния капи-
тализъм

3. Българският вариант на "преход" е крайно несполучлив от икономическа гледна 
точка. 

 

                                                 
1 Вж. Рангелова, Р. България в Европа: Икономически растеж през ХХ век, С., Акад. изд. "Марин 

Дринов", 2006, с. 61. 
2 Вж. Проданов, Васил. Теория на българския преход. Издателство "Захарий Стоянов", София, 

2012, с. 525. 
3 Вж. Проданов, Васил. Теория на българския преход. Издателство "Захарий Стоянов", София, 

2012, с. 526-529. 
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Резултатите от политикономическия анализ  
на българската "социалистическа" държавна собственост,  

чрез изследване на нейния експлоататорски характер  
и нейната ефективност 

1. Българската "социалистическа" държавна собственост по своя характер е монополис-
тична капиталистическа социално-групова собственост. Собственик на националния ка-
питал е номенклатурата на комунистическата партия, която играе ролята на съвкупен ка-
питалист и развива активна предприемаческа дейност; 

2. Тя е експлоататорска собственост, която от една страна осигурява високи темпове на 
натрупване, а от друга страна преобразувайки предимно натуралното и простото стоково 
производство в капиталистическо, променя в положителна посока начина на живот на ши-
роките народни маси и значително повишава тяхното жизнено равнище и потребление 

3. Българската "социалистическа" държавна собственост е материалната основа на ги-
гантска предприемаческа дейност. В периода на екстензивно развитие тази форма на ико-
номически отношения между съвкупния капиталист и съвкупния работник е много добър 
вариант за индустриализация на страната и за нейното модернизиране. България се развива 
по-успешно в сравнение с Гърция и много други страни. 

4. В средата на седемдесетте години възможностите за екстензивен растеж се изчерп-
ват. Опитите за реформи и поставяне на икономиката на пътя на интензивно развитие в 
рамките на "социалистическата" държавна собственост са несполучливи. В резултат на 
това след 1982 год. ефективността на предприемаческата дейност на съвкупния капиталист – 
комунистическата номенклатура, все повече се влошава и в края на осемдесетте години той 
банкрутира като собстевник на националния капитал. 

5. След политическия преврат на 10.11.1989 год. започва "разлагане", започва "дифузия" 
на "социалистическата" държавна собственост. Управляващата класа избира несполучлив 
вариант за трансформация на собствеността. Вместо бърза приватизация, тя реализира стра-
тегията на ценови шокове. В резултат на този несполучлив избор, цената на трансформа-
цията на "социалистическа" държавна собственост в корпоративна собственост, е много 
висока за обикновените българи. Стига се до разпад на държавността и значителен спад в 
икономическото развитие. 

В заключение трябва да отбележим, че нашето изследване разкрива закономерността на 
възникването и "естествеността", и "нормалността" на "социалистическата" държавна собс-
твеност. То показва вътрешните икономически причини за саморазвитието на тази форма на 
собственост в България, нейната динамика, и закономерностите на прерастването ѝ в кор-
поративна собственост. Убедени сме, че това изследване е добра основа, за създаване на 
програма и учебник по Политикономия на "социализма" за специалност "Политическа ико-
номия" в нашия университет. 
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Приложения 

Таблица 1. Основни данни за жизненото равнище на народа – 1939-1975 г. 

Показатели 1939 1948 1952 1956 1957 1960 1965 1970 1975 

Номинална работна заплата – лв. . 485 646 778 815 939 1109 1486 1757 

Индекси на номиналната работна заплата  
при база 1952 = 100 

. 75 100 120 126 145 172 230 272 

Индекси на реалната работна заплата  
при база 1952 = 100 

. . 100 165 171 195 215 278 321 

Индекси на реалните доходи на лице  
от населението при база 1952 = 100 

. . 100 124 141 179 224 300 396 

Индекси на обществените фондове  
за потребление при база 1952 = 100 

. . 100 148 193 282 437 845 13 
Пъти 

Индекси на обществените фондове за потребле-
ние на лице от населението при база 1952 = 100 

. . 100 144 185 264 392 731 11 
Пъти 

Учащи се на 10 000 души от населението 1697 1604 1550 1641 1682 1792 1981 1825 1752 

Студенти на 10 000 души от населението 16 55 41 48 53 70 103 105 121 

Източник: Статически справочник, 1980, с. 174-175. 

Таблица 2. Основни индикатори за жизненото равнище на народа – 1939-1975г. 

Показатели 1939 1948 1952 1956 1957 1960 1965 1970 1975 
Средногодишно население – хиляди 6295 7130 7275 7576 7651 7867 8201 8490 8721 

Номинална работна заплата – лв. . 485 646 778 815 939 1109 1486 1757 

Индекси на номиналната работна  
заплата при база 1952 = 100 

. 75 100 120 126 145 172 230 272 

Индекси на реалната работна заплата 
при база 1952 = 100 

. . 100 165 171 195 215 278 321 

Индекси на реалните доходи на лице 
от населението при база 1952 = 100 

. . 100 124 141 179 224 300 396 

Индекси на обществените фондове  
за потребление при база 1952 = 100 

. . 100 148 193 282 437 845 13 
пъти 

Индекси на обществените фондове  
за потребление на лице от населението 
при база 1952 = 100 

. . 100 144 185 264 392 731 11 
пъти 

Стокооборот в търговията на дребно на 
лице от населението – лв. 

. 73 159 200 218 304 439 663 947 

Места в детските ясли на 10 000 деца 
под 3 г. – бр. 

- 77 204 521 495 613 1137 1064 1604 

Деца в детските градини на 1 000 деца 
от 3 до 6 г. – бр. 

. 332 448 485 494 542 628 680 747 

Болнични легла да 10 000 души  
от населението 

17 26 43 50 51 56 65 75 84 

Население на един лекар 2021 1460 1149 821 774 715 605 538 465 

Учащи се на 10 000 души  
от населението 

1697 1604 1550 1641 1682 1792 1981 1825 1752 

Студенти на 10 000 души  
от населението 

16 55 41 48 53 70 103 105 121 

Източник: Статически справочник, 1980, с. 174-175. 
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Таблица 3. Основни данни за използване на националния доход – 1952-1975г. 

Години Индекси на 
използвания 
НД при база 
1952 г. = 100 

Индекси на 
фонд натруп-
ване при база 
1952 г. = 100 

Индекси на фонд 
потребление при 
база 1952 г. = 100 

Структура на 
използвания 
НД – в%, в т.ч. 

Относителен 
дял на фонд 
натрупване 

Относителен 
дял на фонд 
потребление 

1952 100 100 100 100.0 23.8 76.2 

1953 121 154 111 100.0 30.3 69.7 

1954 117 100 122 100.0 20.3 79.7 

1955 123 107 128 100.0 20.7 79.3 

1956 126 76 142 100.0 14.3 85.7 

1957 141 120 149 100.0 20.1 79.9 

1958 155 126 164 100.0 19.4 80.6 

1959 200 252 183 100.0 30.1 69.9 

1960 205 237 195 100.0 27.5 72.5 

1961 207 194 211 100.0 22.3 77.7 

1962 226 241 221 100.0 25.4 74.6 

1963 253 317 233 100.0 29.0 71.0 

1964 280 374 251 100.0 31.0 69.0 

1965 288 353 269 100.0 28.3 71.7 

1966 335 495 286 100.0 34.2 65.8 

1967 364 533 313 100.0 33.9 66.1 

1968 387 539 341 100.0 32.2 67.8 

1969 414 594 360 100.0 33.2 66.8 

1970 429 590 380 100.0 30.8 60.2 

1971 436 522 408 100.0 26.8 73.2 

1972 479 632 434 100.0 26.0 74.0 

1973 522 733 462 100.0 27.7 72.3 

1974 583 910 495 100.0 30.7 69.3 

1975 648 1081 533 100.0 32.8 67.2 

Източник: Статистически годишник, 1976, с.14, 15. 

Таблица 4. Относителен дял на обществените фондове за потребление – 1960-1975 г. 

Показатели 1960 1965 1970 1975 
От използвания национален доход 15.7 26.0 20.3 20.8 

От фонд потребление 21.6 22.4 28.7 30.8 

Източник: НСИ. 

Таблица 5. Обществени фондове за потребление на едно лице – 1960-1990 г.1 

Показатели 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Лева 89 132 251 374 597 802 883 925 954 1001 1204 

Индекси при 
база 1960=100 

100 148.3 282.0 420.2 670.8 901.1 992.1 1039.3 1071.9 1124.7 1352.8 

Източник: Статистически годишник, 1976, с. 80; с. 81. 
 

                                                 
1 Без възнаграждения през време на редовен и допълнителен отпуск. 
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Таблица 6. Обществени фондове за потребление 1953-1989 г. 

Години ОФП на лице от населението – лв. Индекс – 1956 = 100 
1953 - - 

1954 - - 

1955 - - 

1956 48 100 

1957 63 131.3 

1958 - - 

1959 -  

1960 89 185.4 

1961 - - 

1962 - - 

1963 - - 

1964 - - 

1965 132 275.0 

1966 144 300.0 

1967 168 350.0 

1968 204 425.0 

1969 236 491.7 

1970 2511 522.9 

1971 266 544.2 

1972 289 602.1 

1973 314 654.2 

1974 345 718.8 

1975 374 779.2 

1976 396 825.0 

1977 410 854.2 

1978 429 893.8 

1979 458 954.2 

1980 5732 1193.8 

1981 630 1312.5 

1982 672 1400.0 

1983 697 1452.1 

1984 738 1537.5 

1985 802 1670.8 

1986 883 1839.6 

1987 925 1927.1 

1988 954 1987.5 

1989 1001 2085.4 

Статистически годишници на НБ България, 1971, с. 420; 1972, с. 406; 1976, с. 80; 1981, с. 88; 1987, 
с. 96; 1988, с. 96; 1989, с. 86. 

 

                                                 
1 Включително възнаграждението по време на редовен и допълнителен годишен отпуск. 
2 Без възнаграждението по време на редовен и допълнителен годишен отпуск. 
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Таблица 7. Основни данни за социално-икономическото развитие – 1948-1975 г. 

Показатели 1948 1952 1956 1957 1960 1965 1970 1975 
Обществен продукт по цени на съот-
ветната година – млрд. лв. 

2.4 4.9 6.0 6.8 10.3 16.0 26.2 37.1 

Национален доход по цени на съответ-
ната година – млрд. лв. 

1.6 2.6 2.7 3.2 4.5 6.6 10.5 14.3 

Индекси на националния доход на заето 
лице в материалното производство при 
база 1956 = 100 

- 83.0 100.0 113.6 173.6 245.1 363.1 528.0 

Индекси на фонд натрупване при база 
1952 = 100 

. 100.0 75.8 119.6 237.0 352.5 590.0 1080.6 

Индекси на фонд потребление при база 
1952 = 100 

. 100.0 142.1 148.7 195.3 268.9 379.6 532.9 

Номинална работна заплата – лв. 485 646 778 815 939 1109 1486 1757 

Индекси на номиналната работна запла-
та при база 1952 = 100 

75 100 120 126 145 172 230 272 

Индекси на реалната работна заплата 
при база 1952 = 100 

. 100 165 171 195 215 278 321 

Индекси на реалните доходи на лице от 
населението при база 1952 = 100 

. 100 124 141 179 224 300 396 

Индекси на обществените фондове за 
потребление при база 1952 = 100 

. 100 148 193 282 437 845 13 
Пъти 

Индекси на обществените фондове за 
потребление на лице от населението 
при база 1952 = 100 

. 100 144 185 264 392 731 11 
Пъти 

Индекс на държавните цени на дребно, 
1952 = 1001 

 100.0 71.6 - 70.7 75.1 77.7 78.33 

Източник: Статистически справочник, 1980, с. 2-4; 1981, с. 174-175. 

Таблица 8. Номинална и реална работна заплата на работниците и служещите – 1952-1975 г. 

Показатели 1952 1956 1957 1960 1965 1968 1969 1970 1975 
Номинална работна заплата (НРЗ) – лв. 646 778 815 939 1109 1366 1406 1486 1757 

Индекс на номиналната работна заплата, 
1952 = 100 

100.0 120.4 126.2 145.4 171.7 211.5 217.6 230.0 241.0 

Задължителни и доброволни плащания – лв. 57 59 63 97 123 156 164 176 227 

Индекс на задължителни и доброволни 
плащания – 1952 = 100 

100.0 103.5 110.5 170.2 215.8 273.7 287.7 308.8 398.2 

НРЗ без задължителните и доброволни  
плащания – лв. 

589 719 752 842 986 1210 1242 1310 1530 

Индекси на НРЗ без задължителните  
и доброволните плащания – 1952 = 100 

100.0 122.1 127.7 143.0 167.4 205.4 210.9 222.4 259.8 

Индекси на реалната работна заплата,  
1952 = 100 

100.0 165 171 195 215 255 262 278 321 

Източник: Статистически годишник,1971, с. 405; 1976, с. 77. 
 
 
 

                                                 
1 Изследвания по история на социализма в България, 1944-1989, София, 2010 Константинов, Н. 

Държавно-бюджетна система на социалното осигуряване в България (1951-1995 г.). 
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Таблица 9. Средногодишна номинална работна заплата за периода 1944-1990 г. 

Години Размер на средногодишната номинална 
работна заплата – лв. 

Индекс на средногодишната номинална работна 
заплата, при 1944 г. = 100 

1944 71 500 (2858) (286)1 100.0 

1945 99 750 (3988) (399) 139.5 

1946 95 500 (3817) (382) 133.6 

1947 117 750 (4711) (471) 164.7 

1948 121 325 (4853) (485) 169.6 

1949 127 025 (5081) (508) 177.6 

1950 136 750 (5470) (547) 191.3 

1951 147 925 (5917) (592) 207.0 

1952    6462 (646) 225.9 

1953   6948 (695) 243.0 

1954   7347 (735) 257.0 

1955   7535 (754) 263.6 

1956   7781 (778) 272.0 

1957   8151 (815) 285.0 

1958   8350 (835) 292.0 

1959   8642 (864) 302.1 

1960   9385 (939) 328.3 

1961   9932 (993) 347.2 

1962 1020 356.6 

1963 1051 367.5 

1964 1076 376.2 

1965 1109 387.8 

1966 1157 404.5 

1967 1284 449.0 

1968 1366 477.6 

1969 1406 491.6 

1970 1486 519.6 

1971 1518 530.8 

1972 1571 549.3 

1973 1670 583.9 

1974 1704 595.8 

1975 1757 614.3 

1976 1777 621.3 

1977 1817 635.3 

1978 1887 659.8 

1979 1979 692.0 

1980 2190 765.3 

1981 2299 803.8 

1982 2363 826.2 

1983 2393 836.7 

1984 2488 869.9 

1985 2564 896.5 

                                                 
1 Числата в скобите представляват заплатата, изразена в мащаб към съответната парична реформа, 

проведени през 1952 и 1962 г. 
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Години Размер на средногодишната номинална 
работна заплата – лв. 

Индекс на средногодишната номинална работна 
заплата, при 1944 г. = 100 

1986 2697 943.0 

1987 2812 983.2 

1988 3025 1057.7 

1989 3292 1151.0 

1990 45331 1585.0 

Източник: НСИ. 

Таблица 10. Средногодишна работна заплата на работниците и служещите  
в промишлеността по икономически групи – 1960-1975 г. 

Показатели 1960 1965 1970 1975 

Общо 962 1143 1484 1801 
Група "А" 1046 1237 1629 1976 

Група "Б" 867 1033 1332 1609 

Разлика между "А" и "Б" 79 204 297 367 

Източник: Статистически годишник на НРБ, 1979, с. 78. 

Таблица 11. Средна месечна работна заплата на заетия персонал в народното стопанство  
по отрасли – 1948-1970 г. 

Показатели 1948 1960 1970 

Общо 40 78 124 

Сфера на материалното производство 41 80 125 
Промишленост 38 80 124 

Строителство 53 96 150 

Селско стопанство 32 74 108 

Горско стопанство 34 50 90 

Транспорт 53 90 130 

Съобщения 42 62 111 

Търговия, материално-техническо снабдяване и изкупуване 36 67 113 

Непроизводствена сфера 39 71 118 
Жилищно-комунално стопанство и битово обслужване 31 65 109 

Наука и научно обслужване 58 73 138 

Образование 40 70 116 

Култура и изкуство 40 70 117 

Здравеопазване, социално осигуряване, физкултура, спорт, туризъм 33 69 107 

Източник: НР България, 1989. Кратък статистически сборник, ЦСУ, София, 1990, с. 62. 

Таблица 12. Минимална работна заплата за страната в лева – 1965-1991 г. 

Година Срок Месечна Часова Нормативно основание 
1965 01.10.1966 – 31.11.1967 55.00 - ПМС № 53/1965 г. 

1968 01.01.1968 – 31.12.1969 60.00 - ПМС № 63/1967 г. 

1970 01.01.1970 – 31.05.1973 65.00 - ПМС № 33/1969 г. 

1973 01.06.1973 – 30.09.1979 80.00 - ПМС № 6/1973 г. 

                                                 
1 Данните са от годишника на НСИ/вкл. обезщетенията/. 
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Година Срок Месечна Часова Нормативно основание 

1979 01.10.1979 – 31.08.1984 100.00 - ПМС № 50/1979 г. 

1984 01.09.1984 – 30.09.1985 110.00 - ПМС № 16/1984 г. 

1985 01.10.1985 – 30.06.1989 120.00 - ПМС № 56/1985 г. 

1989 01.07.1989 – 30.06.1990 140.00 - ПМС № 97/1988 г. 

1990 01.07.1990 – 31.08.1990 165.00 - ПМС № 49/1990 г. 

 01.09.1990 – 30.11.1990 191.00 - ПМС № 217/1990 г. 

 01.12.1990 – 31.12.1990 210.00 - ПМС № 21/1991 г. 

1991 01.01.1991 – 31.01.1991 210.00 - ПМС № 21/1991 г. 

 01.02.1991 – 31.03.1991 435.00 - ПМС № 8/1991 г. 

Източник: НСИ. 

Таблица 13. Средногодишна номинална работна заплата, минимална работна заплата  
и коефициент на заместване – 1944-1991 г. 

Години Средногодишна номинална РЗ на наетите 
лица по трудово правоотношение1 

Средногодишна минимална 
работна заплата (МРЗ) 

Коефициент  
на заместване2 

1944 71 500 (2858) (286)3 - - 

1945 99 750 (3988) (399) - - 

1946 95 500 (3817) (382) - - 

1947 117 750 (4711) (471) - - 

1948 121 325 (4853) (485) - - 

1949 127 025 (5081) (508) - - 

1950 136 750 (5470) (547) - - 

1951 147 925 (5917) (592) - - 

1952    6462 (646) - - 

1953   6948 (695) - - 

1954   7347 (735) - - 

1955   7535 (754) - - 

1956   7781 (778) - - 

1957   8151 (815) - - 

1958   8350 (835) - - 

1959   8642 (864) - - 

1960   9385 (939) - - 

1961   9932 (993) - - 

1962 1020 - - 

1963 1051 - - 

1964 1076 - - 

1965 1109 660 59.5 

1966 1157 - - 

1967 1284 - - 

1968 1366 720 52.7 

1969 1406 - - 

                                                 
1 Числата са закръглени от 1 до 49 надолу, а от 50 до 99 – нагоре. 
2 Съотношение между 4:3. Коефициент на заместване (минимална работна заплата към средна 

работна заплата) - %. 
3 Числата в скобите представляват заплатата, изразена в мащаб към съответната парична рефор-

ма,проведени през 1952 и 1962 г. 
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Години Средногодишна номинална РЗ на наетите 
лица по трудово правоотношение1 

Средногодишна минимална 
работна заплата (МРЗ) 

Коефициент  
на заместване2 

1970 1486 780 52.5 

1971 1518 - - 

1972 1571 - - 

1973 1670 960 57.5 

1974 1704 - - 

1975 1757 - - 

1976 1777 -  

1977 1817 -  

1978 1887 -  

1979 1979 1200 60.6 

1980 2190 -  

1981 2299 -  

1982 2363 -  

1983 2393 -  

1984 2488 1320 53.1 

1985 2564 1440 56.2 

1986 2697 -  

1987 2812 -  

1988 3025 -  

1989 3292 1680 62.3 

1990 45331 1980 
2292 
2520 

60.1 
50.6 
55.6 

1991 121412 2520 
5220 

20.8 
43.0 

Източник: НСИ; Статистически годишник, 1971, с. 406.  
Статистически справочник 1979, с. 186.  

Таблица 14. Трудови ресурси и заети лица – 1960-1975 г. 

Показатели 1960 1965 1970 1975 
1. Население в трудоспособна възраст 4595.8 4774.3 4930.2 5090.8 

2. Трудови ресурси 4828.7 4991.7 5084.5 5199.9 

3. Заети лица 3956.2 3941.8 4150.7 4303.5 

4. Относителен дял в%     
4.1. На населението в трудоспособна възраст в трудовите ресурси 95.2 95.6 97.0 97.9 

4.2. На заетите лица в населението в трудоспособна възраст 86.1 81.6 84.2 84.5 

4.3. На заетите лица в трудовите ресурси 81.9 71.0 81.6 82.8 

Източници: Разширено социалистическо възпроизводство, 1987, с. 21-23. 

                                                 
1 Данните са от годишника на НСИ (вкл. обезщетенията). 
2 Пак там. 
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Таблица 15. Брой пенсионери, изплатени пенсии и средна пенсия – 1948-1990г. 

Индикатори 1948 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Брой пенсионери – хил. 763 795 788 1184 1538 1720 1868 2042 2212 2372 

Индекси, 1948 = 100 100.0 104.2 103.3 155.2 201.6 225.4 244.8 267.6 289.9 310.9 

Изплатени пенсии –  
млн. лв. 

453 632 772 207,2 380.3 718.9 1044.1 1685.2 2397.6 3932.2 

Индекси, 1948 = 100 100.0 139.5 170.4 45.7 84.0 158.7 230.5 372.0 529.1 868.0 

Средно годишен размер 
на една пенсия – лв. 

59 85* 101** 231 247 418 559 834 1090 1588*** 

Индекси, 1948 = 100 100.0 144.1 171.2 391.5 418.6 708.5 947.5 1413.6 1847.5 2691.5 

Източници: Статистически годишник, 1956-1957; 1966, с. 319; 1976, с. 80; 1991, с. 82. 
*1952 
**1956 
***без изплатените индексации; среден годишен размер на една пенсия с индексациите е 1680 лв. 

Таблица 16. Средна месечна работна заплата и средна месечна пенсия 
(общо, лична и наследствена) – 1952-1989г.1 

Показатели 1952 1956 1960 1965 1970 1975 1981 1985 1989 
1. Индекс на държавните 
цени на дребно 

100.0 71.6 70.7 75.1 77.7 78.33 95.80 99.74 125.80 

2. Средна месечна работ-
на заплата 

53.83 64.83 78.25 92.42 123.83 146.42 191.58 213.67 274.33 

Индекс 100.00 120.43 145.36 171.67 230.03 271.98 356.49 395.20 509.57 

3. Средна месечна пенсия 
по кодекса на труда 

17.88 25.15 34.71 42.18 54.25 66.09 72.58 91.01 116.1 

Индекс 100.00 140.66 194.13 235.91 303.41 369.63 405.93 509.00 604.93 

Относителен дял от сред-
ната месечна заплата 

33.22 38.79 40.96 45.64 43.81 45.14 37.82 42.13 42.32 

4. Пенсия за изслужено 
време и старост 

21.00 29.39 41.53 47.60 60.26 73.46 98.93 110.27 132.6 

Индекс 100.00 139.90 197.76 226.67 286.95 349.81 401.10 525.10 631.43 

Относителен дял от сред-
ната месечна заплата 

39.01 45.33 53.07 51.49 48.73 50.38 51.55 51.61 48.38 

5. Инвалидна пенсия 
трудова злополука 

20.37 32.85 35.31 40.82 54.00 64.03 71 67 71 

Относителен дял от сред-
ната месечна заплата 

37.84 50.67 45.12 44.17 43.61 43.73 37.00 31.36 25.88 

6. Инвалидна пенсия  
общо заболяване 

19.74 29.62 35.50 49.79 55.55 68.04 75 87 424 

Относителен дял от сред-
ната месечна заплата 

36.67 37.85 38.20 40.21 37.94 37.28 35.10 31.71 41.91 

7. Военно-инвалидна 
пенсия 

13.62 22.38 22.37 33.97 37.44 57 52 67 188 

Относителен дял от сред-
ната месечна заплата* 

25.30 28.60 24.20 27.43 25.57 29.75 24.34 24.42 18.58 

8. Гражданско-инвалидна 
пенсия 

15.32 18.58 21.85 36.58 38.92 49 47 55 222 

                                                 
1 Статистически годишник 1973, с. 322; 1977,с. 341; 1988, с. 349; Статистически известия 1961, № 

4, с. 48; 1962, № 3, с. 49;1969, № 8; Статистически справочник …, с. 84, 88, 204, 207. 
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Показатели 1952 1956 1960 1965 1970 1975 1981 1985 1989 
Относителен дял от сред-
ната месечна заплата* 

28.46 23.74 23.64 29.54 26.58 25.58 22.00 20.05 21.94 

9. Народна пенсия 19.70 35.08 43.05 49.41 49.94 59 60 75 176 
Относителен дял* 36.56 44.83 46.47 39.90 34.11 59 28.08 27.34 17.39 

10. Поборническа пенсия 10.12 18.57 15.16 21.64 47.24 63.03 65 73 91 

11.Социална пенсия - - - - - 20.70 32 60 81 

12. Пенсия за изслужено 
време и старост-
СВОЧТПК 

11.17 14.68 25.14 34.47*** 53.49 66.45 84 97 116 

13. Пенсия за частни за-
наятчии и търговци- 
СВОЧТПК*** 

    17.60 30.51 49 65 88 

14. Пенсия за старост 
ЗПЗСК 

3.18 2.00 7.67 11.59 23.71 31.77 44 61 86 

15. Инвалидна пенсия 
трудова злополука по 
ЗПЗСК 

   16.29 18.65 16.67 16.45 28 37 

16. Инвалидна пенсия 
общо заболяване-ЗПЗК 

   9.83 13.67 13.50 41 60 73 

17. Пенсия за старост на 
частни земеделски стопани 

3.18 2.00 1.91 1.91 2 2 26 51 71 

* Военно-инвалидните, гражданско-инвалидните и народните пенсии не се влияят от трудовото 
възнаграждение на правоимащия. Относителният им дял от средната работна заплата изчисляваме 
сега – за по-лесно сравнение с останалите пенсии. 

** В Статистически справочник..., с. 84,207 намираме различни размери на работната заплата за 
1995 г. 

*** За периода до 1965 г. не намираме разбивка за пенсии за изслужено време и старост на част-
ните занаятчии и търговци. 

Таблица 17. Средногодишна номинална работна заплата, средногодишна пенсия  
и коефициент на заместване – 1944-1975г. 

Години Средногодишна номинална РЗ на наети-
те лица по трудово правоотношение1 

Средногодишна  
пенсия 

Коефициент  
на заместване2 

1944 71 500 (2858) (286)3 - - 

1945 99 750 (3988) (399) - - 

1946 95 500 (3817) (382) - - 

1947 117 750 (4711) (471) - - 

1948 121 325 (4853) (485) 59 12.2 

1949 127 025 (5081) (508) - - 

1950 136 750 (5470) (547) - - 

1951 147 925 (5917) (592) - - 

1952 6462 (646) 85 13.2 

1953 6948 (695) - - 

1954 7347 (735) - - 

1955 7535 (754) - - 

                                                 
1 Числата са закръглени от 1 до 49 надолу, а от 50 до 99 – нагоре. 
2 Съотношение между 4:3. Коефициент на заместване (средна пенсия към средна работна заплата) - %. 
3 Числата в скобите представляват заплатата, изразена в мащаб към съответната парична рефор-

ма,проведени през 1952 и 1962 г. 



 
 

409 

Години Средногодишна номинална РЗ на наети-
те лица по трудово правоотношение1 

Средногодишна  
пенсия 

Коефициент  
на заместване2 

1956 7781 (778) 101 13.0 

1957 8151 (815) 124 15.2 

1958 8350 (835) - - 

1959 8642 (864) - - 

1960 9385 (939) 175 18.6 

1961 9932 (993) - - 

1962 1020 - - 

1963 1051 - - 

1964 1076 - - 

1965 1109 247 22.3 

1966 1157 - - 

1967 1284 - - 

1968 1366 388 28.4 

1969 1406 430 30.6 

1970 1486 418 28.1 

1971 1518 - - 

1972 1571 - - 

1973 1670 - - 

1974 1704 - - 

1975 1757 566 32.2 

Източник: НСИ; Статистически годишник, 1971, с. 406; Статистически справочник, 1979, с. 186.  

Таблица 18. Изплатени помощи по вид – млн. лв. – 1952-1975 г. 

Вид  
на помощите 1952 1956 1957 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Общо 22.6 45.4 85.0 134.0 157.8 254.9 367.9 369.3 408.6 422.3 446.2 545.6 571.4 
Парични обезще-
тения за времен-
на нетрудоспо-
собност 

7.8 20.3 25.5 40.8 47.5 96.8 110.2 116.1 126.3 131.1 152.2 232.3 245.6 

Поради болест и 
злополука 6.8 18.1 22.9 33.6 36.3 76.5 81.3 86.4 95.6 99.9 113.6 131.7 137.7 

Поради бремен-
ност и раждане 

1.0 2.2 2.6 7.2 11.2 24.3 28.9 29.7 30.7 31.2 36.3 52.3 52.6 

Еднократни по-
мощи при раж-
дане на дете 

1.2 1.8 1.8 2.2 2.3 15.4 18.2 17.1 15.9 15.3 15.9 18.9 26.0 

За отглеждане на 
малки деца 

- - - - - - - - - - 2.3 48.3 55.3 

Месечни добав-
ки към заплатите 
за деца 

9.5 14.1 47.0 61.5 83.7 113.1 204.8 219.8 222.0 226.0 229.5 249.7 253.0 

Помощи на ин-
валиди, нерабо-
тоспособни и са-
мотни стари хо-
ра, многодетни 
семейства и др. 

3.3 4.8 5.3 6.3 6.3 9.0 10.9 16.9 16.9 21.7 33.9 36.5 40.8 

Помощи от 0.8 4.4 5.4 23.2 18.0 20.6 23.8 26.4 27.5 28.2 14.7 8.2 6.0 
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Вид  
на помощите 1952 1956 1957 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

ТКЗС 

Нетрудоспособ-
ни кооператори, 
болни, недъгави 
и стари, постра-
дали при злопо-
лука, те и техни-
те близки, сира-
ци и други 

0.8 4.4 5.4 23.2 13.4 17.5 17.6 19.1 19.4 19.3 10.0 8.2 6.0 

По бременност, 
раждане, едно- 
кратни помощи 
при раждане на 
дете и месечни 
добавки за деца* 

. . . . 4.6 3.1 6.2 7.3 8.1 8.9 4.7 - - 

Източник: Статистически справочник, 1971, с. 407; 1976, с. 90. 
*от 1968 само месечни помощи за деца. 

Таблица 19. Доход на наблюдаваните семейства на работниците – 1953-1958 г.1 

Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Средно на семейство       

Доход 12655 13214 14139 14321 15998 16650 

От работна заплата 10725 10737 11375 11871 13061 13734 

От обществено осигуряване и застраховки 510 660 682 693 1205 1267 

От продажби 150 170 165 150 194 195 

От помощно стопанство и ТКЗС  724 927 1049 831 819 616 

Други доходи 546 720 868 776 719 838 

Изтеглени суми от спестовната каса 117 226 517 579 791 1008 

Получени заеми и върнати заеми 700 690 866 896 1025 902 

Средно на лице       

Доход 3399 3755 3994 4087 4530 4798 
От работна заплата 2881 3051 3213 3387 3698 3957 

От обществено осигуряване и застраховки 137 188 193 198 341 365 

От продажби 40 48 47 43 55 56 

От помощно стопанство и ТКЗС  194 263 296 237 232 178 

Други доходи 147 205 245 222 204 242 

Изтеглени суми от спестовната каса 32 64 146 165 224 290 

Получени заеми и върнати заеми 188 196 245 256 290 260 

Източник: НСИ. 
 
 
 

                                                 
1 В пари и натура 
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Таблица 20. Доход на наблюдаваните семейства на служещите – 1953-1958 г.1 

Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Средно на семейство       

Доход 14007 15071 15814 16994 18269 18968 

 От работна заплата 11915 12795 13471 14281 15637 15909 

 От обществено осигуряване и застраховки 418 626 724 855 1150 1359 

 От продажби 179 141 121 194 101 371 

 От помощно стопанство и ТКЗС  507 585 590 650 540 514 

 Други доходи 988 924 908 1014 841 815 

Изтеглени суми от спестовната каса 170 432 577 1014 878 1288 

Получени заеми и върнати заеми 782 843 864 536 1096 1727 

Средно на лице       

Доход 3893 4402 4505 4656 5049 4983 
 От работна заплата 3312 3737 3838 3913 4321 4180 

 От обществено осигуряване и застраховки 116 183 207 234 318 357 

 От продажби 50 41 34 53 28 97 

 От помощно стопанство и ТКЗС  141 171 168 178 149 135 

 Други доходи 274 270 258 278 233 214 

Изтеглени суми от спестовната каса 47 126 164 229 243 338 

Получени заеми и върнати заеми 217 246 246 336 303 454 

Източник: НСИ. 

Таблица 21. Доход на наблюдаваните семейства на членовете на ТКЗС – 1953-1958 г.2 

Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Средно на семейство       
Доход 13452 12745 13503 11875 15863 17154 
 От работна заплата       

 От ТКЗС 6301 5357 5737 4597 7030 8086 

 От обществено осигуряване и застраховки 135 161 213 211 588 790 

 От продажби 1386 1403 1377 1706 1692 2041 

 От помощно стопанство и ТКЗС  3592 3662 3481 2792 3863 3589 

 Други доходи 2038 2162 2695 2569 2690 2648 

Изтеглени суми от спестовната каса . 104 120 184 300 380 

Получени заеми и върнати заеми 139 74 165 131 115 172 

Средно на лице       

Доход 2857 2650 3138 2728 3702 3991 
 От работна заплата       

 От ТКЗС 1338 1114 1333 1056 1641 1882 

 От обществено осигуряване и застраховки 29 33 50 48 137 184 

 От продажби 294 293 320 392 395 475 

 От помощно стопанство и ТКЗС  763 761 809 641 901 835 

 Други доходи 433 449 626 591 628 615 

Изтеглени суми от спестовната каса . 22 28 42 70 89 

Получени заеми и върнати заеми 30 15 38 30 27 40 

Източник: НСИ. 

                                                 
1 В пари и натура. 
2 В пари и натура. 
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Таблица 22. Парични разходи на наблюдаваните семейства на работници – 1953-1958 г.1 

Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Средно на семейство       

Разходи 11704 12050 12868 12897 14335 15194 

Храна 5949 5463 5704 5699 6077 6623 

Спиртни напитки 213 259 302 324 322 240 

Цигари и тютюн 193 196 215 218 238 288 

Облекло и обувки 1701 1961 2000 2153 2336 2368 

Жилище 825 906 1155 1150 1457 1391 

Домашно обзавеждане 323 442 479 538 654 571 

Културен и обществен живот 381 463 584 705 874 1015 

Хигиена 140 130 159 174 196 272 

Пощенски и транспортни услуги 248 231 290 338 397 474 

Данъци и такси 675 730 755 767 885 928 

Други 1056 1269 1225 831 899 1024 

Влогове в спестовна каса 162 307 635 889 1371 1572 

Върнати заеми и суми дадени в заем 643 684 908 1046 1129 1125 

Средно на лице       

Разходи 3144 3424 3635 3680 4059 4378 
Храна 1598 1552 1611 1627 1721 1908 

Спиртни напитки 57 74 85 92 91 69 

Цигари и тютюн 52 56 61 62 67 83 

Облекло и обувки 457 557 565 614 661 683 

Жилище 222 257 327 328 413 401 

Домашно обзавеждане 87 126 135 153 185 164 

Културен и обществен живот 102 132 165 201 248 293 

Хигиена 37 37 45 50 55 78 

Пощенски и транспортни услуги 67 66 82 96 112 136 

Данъци и такси 181 207 213 219 251 268 

Други 284 360 346 238 255 295 

Влогове в спестовна каса 44 87 179 254 388 453 

Върнати заеми и суми дадени в заем 173 195 257 299 320 324 

Източник: НСИ. 

Таблица 23. Парични разходи на наблюдаваните семейства на служещи – 1953-1958 г.2 

Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Средно на семейство       

Разходи 13351 14332 14600 15069 16372 17789 

Храна 6550 6284 6354 6677 6922 7315 

Спиртни напитки 179 232 270 301 286 211 

Цигари и тютюн 191 216 233 240 244 306 

Облекло и обувки 1977 2227 2365 2731 2800 2736 

Жилище 798 1199 1067 1325 1401 2160 

Домашно обзавеждане 365 491 476 538 602 598 

                                                 
1 В пари и натура. 
2 В пари и натура. 
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Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Културен и обществен живот 523 644 836 989 1116 1243 

Хигиена 176 174 198 213 233 312 

Пощенски и транспортни услуги 367 368 424 525 534 612 

Данъци и такси 873 955 947 1031 1149 1104 

Други 1352 1542 1430 1039 1085 1192 

Влогове в спестовна каса 188 419 795 1334 1748 2118 

Върнати заеми и суми дадени в заем 734 901 1190 1306 1474 1518 

Средно на лице       

Разходи 3711 4186 4160 4276 4524 4674 

Храна 1820 1834 1811 1829 1912 1922 

Спиртни напитки 50 68 77 83 79 56 

Цигари и тютюн 53 63 66 66 67 80 

Облекло и обувки 549 651 673 748 774 719 

Жилище 222 351 305 363 388 568 

Домашно обзавеждане 101 143 136 148 166 157 

Културен и обществен живот 145 188 237 271 308 326 

Хигиена 49 51 56 58 65 82 

Пощенски и транспортни услуги 102 108 121 144 147 161 

Данъци и такси 243 279 269 283 318 290 

Други 377 450 409 283 300 313 

Влогове в спестовна каса 52 123 226 366 483 556 

Върнати заеми и суми дадени в заем 204 263 339 358 408 399 

Източник: НСИ. 

Таблица 24. Парични разходи на наблюдаваните семейства на членовете на ТКЗС – 1953-1958 г.1 

Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Средно на семейство       

Разходи 4027 4808 5765 6054 7243 8673 

Храна 962 1031 1426 1590 1759 1927 

Спиртни напитки 94 130 96 110 134 166 

Цигари и тютюн 132 143 123 144 156 176 

Облекло и обувки 1030 1242 1287 1256 1484 1828 

Жилище 352 525 702 729 1078 1257 

Домашно обзавеждане 218 309 420 437 529 653 

Културен и обществен живот 120 155 181 239 358 537 

Хигиена 50 59 54 63 74 82 

Пощенски и транспортни услуги 99 107 115 111 125 160 

Данъци и такси 195 148 180 185 195 242 

Други 775 959 1181 1190 1351 1645 

Влогове в спестовна каса . 44 203 379 646 900 

Върнати заеми и суми дадени в заем 117 144 195 155 158 208 

Средно на лице       

Разходи 855 1000 1340 1391 1690 2018 
Храна 204 214 332 366 415 448 

                                                 
1 В пари и натура. 
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Показатели 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Спиртни напитки 20 27 22 25 27 39 

Цигари и тютюн 28 30 29 33 36 41 

Облекло и обувки 219 258 299 289 346 426 

Жилище 74 109 163 167 251 292 

Домашно обзавеждане 46 64 98 100 123 152 

Културен и обществен живот 26 32 43 55 84 125 

Хигиена 11 13 13 15 17 19 

Пощенски и транспортни услуги 21 22 27 26 29 37 

Данъци и такси 41 31 42 42 46 56 

Други 165 200 272 273 316 383 

Влогове в спестовна каса . 9 47 87 151 209 

Върнати заеми и суми дадени в заем 25 30 45 36 37 48 

Източник: НСИ. 

Таблица 25. Общ доход по източници в пари и натура средно на едно домакинство в лв. – 1962-1975 г. 

Източници 1962 1965 1970 1975 

1. Общ доход по източници 1799.0 2246.0 3320.0 4265.0 
1.1. Работна заплата 832.0 1011.0 1632.0 1770.0 
1.2. Трудово възнаграждение от ТКЗС 345.0 442.0 443.0 260.0 
1.3. От предприятия и организации извън работната заплата - - 65.0 98.0 
1.4. Пенсии*   303.0 416.0 
1.5. Семейни добавки* 177.0 214.0 83.0 87.0 
1.6. Помощи и стипендии*   55.0 90.0 
1.7. От помощното стопанство 315.0 393.0 526.0 571.0 
1.8. От други източници 130.0 186.0 213.0 271.0 
2. Изтеглени суми от спестовна каса - 146.0 290.0 466.0 
3. Получени заеми и суми от върнати заеми - 94.0 173.0 153.0 
Разполагаем доход 1799.0 2486.0 3783.0 4884.0 
4. Индекс на общия доход по източници-предходна година = 100 - 124.8 147.8 128.5 
5. Индекс на разполагаемия доход-предходна година = 100 - 138.2 152.2 129.1 

Източник: Статистически годишник на НРБ, 1977, с. 71; 1981, с. 90. 

Таблица 26. Структура на общия доход по източници средно на едно домакинство в % 

Източници 1962 1965 1970 1975 
1. Общ доход по източници 100.0 100.0 100.0 100.0 
1.1. Работна заплата 46.2 45.0 49.2 57.9 
1.2. Трудово възнаграждение от ТКЗС 19.2 19.7 13.3 6.1 
1.3. От предприятия и организации извън работната заплата - - 1.9 2.3 
1.4. Пенсии*   9.1 9.8 
1.5. Семейни добавки* 9.8 9.5 2.5 2.0 
1.6. Помощи и стипендии*   1.7 2.1 
1.7. От помощното стопанство 17.5 17.5 15.8 13.4 
1.8. От други източници 7.3 8.3 6.5 6.4 
Процентно отношение на изтеглената сума от спестовната каса към 
общия доход - 6.5 8.7 9.5 

Процентно отношение на получени заеми и суми от върнати заеми 
към общия доход - 4.2 5.2 2.2 

Източник: Статистически годишник на НРБ, 1977, с. 71; 1981, с. 90. 
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Таблица 27. Общ доход на домакинствата – 1962-1975 г. 

Източници 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Средно на 
домакинство 

              

Общ доход 1799 2037 2095 2246 2405 2670 2969 3109 3320 3432 3471 3726 3945 4265 
От работна 
заплата  

832 857 945 1011 1098 1285 1398 1447 1632 1713 1884 1957 2197 2470 

От ТКЗС 345 472 405 442 446 474 421 468 443 480 418 483 370 260 

От общест-
вено осигу-
ряване 

177 205 204 214 228 272 350 417 441 460 456 503 568 595 

От помощно-
то стопанство 315 351 379 393 448 419 493 504 526 514 429 467 512 571 

 Други 130 152 162 186 185 220 307 273 278 265 284 316 298 369 

Изтеглени 
суми от спес-
товна каса 

27 37 40 41 47 59 76 74 82 85 94 112 134 138 

Получени и 
върнати заеми 

73 74 103 94 93 138 158 164 173 155 150 162 165 153 

Средно на 
едно лице 

              

Общ доход 487 556 578 624 673 767 847 904 938 987 1012 1107 1168 1263 
От работна 
заплата  225 234 261 281 307 369 399 421 461 493 549 582 651 732 

 От ТКЗС 93 128 111 122 125 136 120 136 125 138 122 143 109 77 

От общест-
вено осигу-
ряване 

48 56 56 60 64 78 100 121 124 132 133 149 168 176 

От помощно-
то стопанство 

85 96 105 109 125 121 141 146 149 148 125 139 152 169 

 Други 36 42 45 52 52 63 87 80 79 76 83 94 88 109 

Изтеглени 
суми от спес-
товна каса 

27 37 40 41 47 59 76 74 82 85 94 112 134 138 

Получени  
и върнати 
заеми 

20 20 28 26 26 40 45 48 49 45 44 48 39 45 

Източник: НСИ. 

Таблица 28. Структура на общия доход на домакинствата – 1962-1975 г. – % 

Източници 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Средно на 
домакинство 

              

Общ доход 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
От работна 
заплата 46.2 42.1 45.1 45.0 45.7 48.1 47.1 46.5 49.2 48.5 54.3 52.5 55.7 57.9 

От ТКЗС 19.2 23.2 19.3 19.7 18.5 17.8 14.2 15.1 13.3 14.0 12.0 13.0 9.4 6.1 

От обществе-
ното осигу-
ряване 

9.8 10.1 9.7 9.5 9.5 10.2 11.8 13.4 13.3 13.4 13.1 13.5 14.4 14.0 

От помощно-
то стопанство 

17.5 17.2 18.1 17.6 18.6 15.7 16.6 16.2 15.8 15.0 12.4 12.5 13.0 13.4 
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Източници 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Други 7.2 7.5 7.7 8.3 7.7 8.2 10.3 8.8 8.4 7.7 8.2 8.5 7.6 8.7 

Изтеглени 
суми от спес-
товна каса 

5.5 6.7 7.0 6.5 7.0 7.7 9.0 8.2 8.7 8.6 9.2 10.1 11.4 10.9 

Получени и 
върнати заеми 

4.1 3.6 4.9 4.2 3.9 5.2 5.3 5.3 5.2 4.5 4.3 4.3 4.2 3.6 

Средно на 
лице               

Общ доход 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
От работна 
заплата 

46.2 42.1 45.2 45.0 45.6 48.1 47.1 46.6 49.1 49.9 54.2 52.6 55.7 58.0 

От ТКЗС 19.1 23.0 19.2 19.6 18.6 17.7 14.2 15.0 13.3 14.0 12.1 12.9 9.3 6.1 

От обществе-
ното осигу-
ряване 

9.9 10.1 9.7 9.6 9.5 10.2 11.8 13.4 13.2 13.4 13.1 13.5 14.4 13.9 

От помощно-
то стопанство 17.5 17.3 18.2 17.5 18.6 15.8 16.6 16.2 15.9 15.0 12.4 12.6 13.0 13.4 

Други 7.4 7.6 7.8 8.3 7.7 8.2 10.3 8.8 8.4 7.7 8.2 8.5 7.5 8.6 

Изтеглени 
суми от спес-
товна каса 

5.5 6.7 6.9 6.6 7.0 7.8 9.0 8.2 8.7 8.6 9.3 10.1 11.5 10.9 

Получени и 
върнати заеми 

4.1 3.6 4.8 4.2 3.9 5.2 5.3 5.3 5.2 4.6 4.3 4.3 3.3 3.6 

Източник: НСИ. 

Таблица 29. Паричен доход на домакинствата – 1962-1975 г. – в лв. 

Източници 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Средно на 
домакинство               

Паричен 
доход 1472 1676 1721 1883 1989 2281 2516 2621 2800 2946 3051 3260 3471 3768 

От работна 
заплата 

832 857 945 1011 1098 1285 1398 1447 1632 1713 1884 1957 2197 2470 

От ТКЗС 294 436 372 418 431 461 418 461 435 474 414 477 366 258 

От общест-
веното 
осигуряване 

177 205 204 214 228 272 350 417 441 460 456 503 568 595 

От помощ-
ното сто-
панство 

61 61 71 86 83 84 98 87 81 93 81 77 111 159 

Други 108 117 129 154 149 179 252 209 211 206 216 246 229 286 

Средно на 
лице               

Паричен 
доход 399 458 475 523 557 655 718 762 791 847 890 968 1028 1116 

От работна 
заплата 

225 234 261 281 307 369 399 421 461 493 549 582 651 732 

От ТКЗС 80 119 102 116 121 132 119 134 123 136 121 141 108 76 

От общест-
веното оси-
гуряване 

48 56 56 60 64 78 100 121 124 132 133 149 168 176 
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Източници 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
От помощ-
ното сто-
панство 

16 17 20 24 23 24 28 25 23 27 24 23 33 47 

Други 30 32 36 42 42 52 76 61 60 59 63 73 68 85 

Източник: НСИ. 

Таблица 30. Структура на паричния доход на домакинствата – 1962-1975 г. – в % 

Източници 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Средно на 
домакинство               

Паричен 
доход 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

От работна 
заплата 

46.2 42.1 45.1 45.0 45.7 48.1 47.1 46.5 49.2 48.5 54.3 52.5 55.7 57.9 

От ТКЗС 20.0 26.0 21.6 22.2 21.7 20.2 16.6 17.6 15.5 16.1 13.6 14.6 10.5 6.8 

От обществе-
ното осигу-
ряване 

12.0 12.2 11.9 11.4 11.5 11.9 13.9 15.9 15.8 15.6 14.9 15.4 16.4 15.8 

От помощно-
то стопанство 4.1 3.6 4.1 4.6 4.2 3.7 3.9 3.3 2.9 3.2 2.7 2.4 3.2 4.2 

Други 7.3 7.0 7.5 8.2 7.5 7.8 10.0 8.0 7.5 7.0 7.1 7.5 6.6 7.6 

Средно на 
лице               

Паричен 
доход 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

От работна 
заплата 56.4 51.1 54.9 53.7 55.1 56.3 55.6 55.2 58.3 58.2 61.7 60.1 63.3 65.6 

От ТКЗС 20.1 26.0 21.5 22.2 21.7 20.2 16.6 17.6 15.5 16.1 13.6 14.7 10.5 6.8 

От обществе-
ното осигу-
ряване 

12.0 12.2 11.8 11.5 11.5 11.9 13.9 15.9 15.7 15.6 14.9 15.4 16.3 15.8 

От помощно-
то стопанство 

4.0 3.7 4.2 4.6 4.1 3.7 3.9 3.3 2.9 3.2 2.7 2.4 3.2 4.2 

Други 7.5 7.0 7.6 8.0 7.5 7.9 10.0 8.0 7.6 7.0 7.1 7.5 6.6 7.6 

Източник: НСИ. 

Таблица 31. Общ разход на домакинствата по групи разходи – 1962-1975 г. 

Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Средно на 
домакинство               

Общ разход 1702 1912 1947 2101 2221 2481 2843 2901 3063 3150 3153 3402 3646 3864 

Храна 779 838 838 916 941 996 1155 1217 1242 1310 1270 1358 1421 1499 

Спиртни 
напитки 

70 88 78 92 99 96 113 110 109 113 104 107 120 116 

Цигари и 
тютюн 31 36 37 36 36 43 47 46 50 49 55 60 66 77 

Облекло  
и обувки 235 255 265 275 300 339 363 354 351 347 355 375 404 434 
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Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Жилище 159 187 187 184 192 228 246 284 284 295 271 271 281 289 

Домашно 
обзавеждане 

64 72 72 76 80 97 112 112 173 164 162 178 184 203 

Културен и 
обществен 
живот 

69 88 90 101 120 147 188 148 191 186 224 274 295 306 

Хигиена 20 23 23 25 27 28 32 34 48 59 60 62 65 70 

Пощенски и 
транспортни 
услуги 

40 46 51 54 58 68 77 76 81 82 86 87 94 99 

Данъци и 
такси 70 73 81 90 98 122 137 140 155 163 182 210 234 260 

Други 165 206 225 252 270 317 373 380 379 382 384 420 482 511 

Влогове в 
спестовна 
каса 

136 215 212 253 274 310 330 386 427 492 500 550 581 636 

Изплатени 
заеми и 
суми, даде-
ни в заем 

76 89 108 118 123 165 191 199 224 224 242 248 259 287 

Средно на 
лице               

Общ разход 461 522 537 584 622 712 811 844 865 905 920 1011 1080 1145 

Храна 211 229 231 255 263 286 330 354 351 376 371 404 421 444 

Спиртни 
напитки 19 24 22 26 28 27 32 32 31 32 30 32 36 34 

Цигари и 
тютюн 9 10 10 10 10 12 13 13 14 14 16 18 20 23 

Облекло и 
обувки 

64 70 73 76 84 97 104 103 99 100 104 111 120 129 

 Жилище 43 51 52 51 54 66 70 83 80 85 79 80 83 86 

Домашно 
обзавеждане 17 19 20 21 22 28 32 33 49 47 47 53 54 60 

Културен и 
обществен 
живот 

19 24 25 28 34 42 54 43 54 53 65 82 87 91 

Хигиена 5 6 6 7 8 8 9 10 13 17 17 18 19 21 

Пощенски и 
транспортни 
услуги 

11 13 14 15 16 20 22 22 23 24 25 26 28 29 

Данъци и 
такси 

18 20 22 25 27 35 39 41 44 47 53 62 69 77 

Други 45 56 62 70 76 91 106 110 107 110 113 125 143 151 

Влогове в 
спестовна 
каса 

37 59 58 70 77 89 94 112 121 141 146 163 172 188 

Изплатени 
заеми и 
суми, даде-
ни в заем 

20 24 30 33 34 47 54 58 63 65 71 74 77 85 

Източник: НСИ. 
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Таблица 32. Структура на общия разход на домакинства по групи разходи – 1962-1975 г. – % 

Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Средно на 
домакинство               

Общ разход 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Храна 45.8 43.8 43.0 43.6 42.4 40.1 40.6 42.0 40.5 41.6 40.3 39.9 39.0 38.8 

Спиртни 
напитки 

4.1 4.6 4.0 4.4 4.5 3.9 4.0 3.8 3.6 3.6 3.3 3.1 3.3 3.0 

Цигари и 
тютюн 

1.8 1.9 1.9 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 

Облекло  
и обувки 13.8 13.3 13.6 13.1 13.5 13.7 12.8 12.2 11.5 11.0 12.3 11.0 11.1 11.2 

Жилище 9.3 9.8 9.6 8.8 8.6 9.6 8.7 9.8 9.3 9.4 8.6 8.0 7.7 7.5 

Домашно 
обзавеждане 

3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9 5.6 5.2 5.1 5.2 5.0 5.3 

Културен  
и обществен 
живот 

4.1 4.6 4.6 4.8 5.4 5.9 6.6 5.1 6.2 5.9 7.1 8.1 8.1 7.9 

Хигиена 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.6 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 

Пощенски  
и транспор-
тни услуги 

2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 

Данъци  
и такси 

4.1 3.8 4.2 4.3 4.4 4.9 4.8 4.8 5.1 5.2 5.8 6.2 6.4 6.7 

Други 9.7 10.8 11.6 12.0 12.2 12.8 13.1 13.1 12.4 12.1 12.2 12.3 13.2 13.2 

Влогове  
в спестовна 
каса 

8.0 11.2 10.9 12.0 12.3 12.5 11.6 13.3 13.9 15.6 15.9 16.2 15.9 16.5 

Изплатени 
заеми и суми, 
дадени в заем 

4.5 4.7 5.5 5.6 5.5 6.7 6.7 6.9 7.3 7.1 7.7 7.3 7.1 7.4 

Средно на 
лице 

              

Общ разход 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Храна 45.8 43.9 43.0 43.7 42.3 40.2 40.7 41.9 40.6 41.5 40.3 40.0 39.0 38.8 

Спиртни 
напитки 

4.1 4.6 4.1 4.5 4.5 3.8 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.3 3.0 

Цигари  
и тютюн 

2.0 1.9 1.9 1.7 1.6 1.7 1.6 1.5 1.6 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 

Облекло  
и обувки 

13.9 13.4 13.6 13.0 13.5 13.6 12.8 12.2 11.4 11.0 11.3 11.0 11.1 11.3 

Жилище 9.3 9.8 9.7 8.7 8.7 9.3 8.6 9.8 9.2 9.4 8.6 7.9 7.7 7.5 

Домашно 
обзавеждане 3.7 3.6 3.7 3.6 3.5 3.9 3.9 3.9 5.7 5.2 5.1 5.2 5.0 5.2 

Културен  
и обществен 
живот 

4.1 4.6 4.7 4.8 5.5 5.9 6.7 5.1 6.2 5.9 7.1 8.1 8.1 7.9 

Хигиена 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.5 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 

Пощенски  
и транспор-
тни услуги 

2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 
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Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Данъци  
и такси 3.9 3.8 4.1 4.3 4.3 4.9 4.8 4.9 5.1 5.2 5.8 6.1 6.4 6.7 

Други 9.8 10.7 11.5 12.0 12.2 12.8 13.1 13.0 12.4 12.2 12.3 12.4 13.2 13.2 

Влогове  
в спестовна 
каса 

8.0 11.3 10.8 12.0 12.4 12.5 11.6 13.3 14.0 15.6 15.9 16.1 15.9 16.4 

Изплатени 
заеми и суми, 
дадени в заем 

4.3 4.6 5.6 5.7 5.5 6.6 6.7 6.9 7.3 7.2 7.7 7.3 7.1 7.4 

Източник: НСИ. 

Таблица 33. Паричен разход на домакинствата по групи стоки – 1962-1975 г. 

Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Средно на 
домакинство 

              

Паричен 
разход 1405 1575 1642 1740 1842 2126 2402 2440 2605 2655 2758 2975 3217 3426 

Храна 549 604 617 666 680 735 843 892 916 954 991 1048 1111 1182 

Спиртни  
напитки 

24 30 30 33 32 40 42 41 40 41 40 47 55 52 

Цигари  
и тютюн 

31 36 37 36 36 43 47 46 50 49 55 60 66 77 

Облекло  
и обувки 

229 246 256 260 285 331 353 341 342 336 349 370 399 429 

Жилище 154 167 175 170 179 223 237 265 266 277 256 257 267 275 

Домашно 
обзавеждане 

64 72 72 76 80 97 112 112 173 164 162 178 184 203 

Културен  
и обществен 
живот 

69 88 90 101 120 147 188 148 191 186 224 274 295 306 

Хигиена 18 21 21 23 24 25 29 31 46 56 57 59 63 67 

Пощенски  
и транспортни 
услуги 

40 46 51 54 58 68 77 76 81 82 86 87 94 99 

Данъци  
и такси 

70 73 81 90 98 122 137 140 155 163 182 210 234 260 

Други 157 192 212 231 250 295 337 348 345 347 356 385 449 476 

Средно  
на лице               

Паричен 
разход 380 430 453 483 516 611 685 710 736 763 804 884 953 1015 

Храна 39.2 38.4 31.3 38.3 36.8 34.5 35.0 36.6 35.2 35.9 35.8 35.2 34.5 34.4 

Спиртни  
напитки 1.6 1.9 1.8 1.9 1.7 2.0 1.8 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7 1.6 

Цигари  
и тютюн 

2.1 2.3 2.2 2.1 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9 1.8 2.0 2.0 2.1 2.3 

Облекло  
и обувки 

16.3 15.6 15.7 15.1 15.5 15.5 14.7 13.9 13.2 12.7 12.7 12.4 12.4 12.5 

 Жилище 11.1 10.7 10.6 9.7 9.7 10.5 9.9 10.8 10.2 10.5 9.3 8.6 8.3 8.1 
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Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Домашно 
обзавеждане 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.6 4.7 4.6 6.7 6.2 5.8 53 54 5.9 

Културен  
и обществен 
живот 

5.0 5.6 5.5 5.8 6.6 6.9 7.9 6.1 7.3 6.9 8.1 6.0 5.7 9.0 

Хигиена 1.3 1.4 1.3 1.2 1.4 1.1 1.2 1.3 1.6 2.1 2.1 2.0 19 2.0 

Пощенски  
и транспортни 
услуги 

2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.0 2.9 

Данъци  
и такси 

4.7 4.7 4.9 5.2 5.2 5.7 5.7 5.8 6.0 6.2 6.6 7.0 7.2 7.6 

Други 11.3 12.1 13.0 13.3 13.8 13.9 14.0 14.2 13.3 13.0 12.9 12.9 14.1 13.9 

Източник: НСИ. 

Таблица 34. Структура на паричния разход на домакинствата по групи стоки – 1962-1975 г. – в % 

Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Средно на 
домакинство 

              

Паричен 
разход 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Храна 39.1 38.3 37.6 38.3 36.9 34.6 35.1 36.6 35.2 35.9 45.9 35.2 34.5 34.5 
Спиртни  
напитки 

1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.9 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.5 

Цигари  
и тютюн 

2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 2.1 2.2 

Облекло  
и обувки 

16.3 15.6 15.6 14.9 15.5 15.6 14.7 14.0 13.1 12.7 12.7 12.4 12.4 12.5 

Жилище 11.0 10.6 10.7 9.8 9.7 10.5 9.9 10.9 10.2 10.4 9.3 8.6 8.3 8.0 
Домашно 
обзавеждане 

4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.6 4.7 4.6 6.6 6.2 5.9 6.0 5.7 5.9 

Културен  
и обществен 
живот 

4.9 5.6 5.2 5.8 6.5 6.9 7.8 6.1 7.3 7.0 8.1 9.2 9.2 8.9 

Хигиена 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 
Пощенски  
и транспортни 
услуги 

2.8 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.9 2.9 

Данъци  
и такси 

5.0 4.6 4.9 5.2 5.3 5.7 5.7 5.7 6.0 6.1 6.6 7.1 7.3 7.6 

Други 11.2 12.2 12.9 13.3 13.6 13.9 14.0 14.3 13.2 13.1 12.9 12.9 14.0 13.9 
Средно  
на лице               

Паричен 
разход 380 430 453 483 516 611 685 710 736 763 804 884 953 1015 

Храна 149 165 170 185 190 211 240 260 259 274 288 311 329 349 
Спиртни  
напитки 

6 8 8 9 9 12 12 12 11 12 12 14 16 16 

Цигари  
и тютюн 

8 10 10 10 10 12 13 13 14 14 16 18 20 23 

Облекло  
и обувки 

62 67 71 73 80 95 101 99 97 97 102 110 118 127 
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Групи  
разходи 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Жилище 42 46 48 47 50 64 68 77 75 80 75 76 79 82 
Домашно 
обзавеждане 

17 19 20 21 22 28 32 33 49 47 47 53 54 60 

Културен  
и обществен 
живот 

19 24 25 28 34 42 54 43 54 53 65 82 87 91 

Хигиена 5 6 6 6 7 7 8 9 12 16 17 18 19 20 
Пощенски  
и транспортни 
услуги 

11 13 14 15 16 20 22 22 23 24 25 26 28 29 

Данъци  
и такси 

18 20 22 25 27 35 39 41 44 47 53 62 69 77 

Други 43 52 59 64 71 85 96 101 98 99 104 114 134 141 

Източник: НСИ. 

Таблица 35. Домакинства според размера на дохода на лице – 1963-1975 г. – в % 

О
б
щ
е
с
т
в
е
н
и

 

г
р
у
п
и

 

Г
о
д
и
н
и

 

О
б
щ
о

 

Д
о

 2
50

 л
в

. 

25
1-

35
0 

35
1-

45
0*

**
 

45
1-

55
0 

55
1-

65
0 

65
1-

75
0 

75
1-

85
0 

85
1-

95
0 

95
1-

10
50

 

10
51

-1
15

0 

11
51

-1
25

0 

Н
а
д

 1
25

0 

Общо 1963 100.0 3.1 8.8 16.4 19.3 17.4 14.3 8.2 4.5 7.8* . . . 

 1965 100.0 2.1 6.8 10.7 16.0 18.5 13.8 11.8 8.0 4.2 3.2 1.9 3.0 

1969 100.0 0.2 1.0 3.0 4.9 8.2 12.4 13.6 12.4 12.0 9.7 6.5 16.1 

1970 100.0 . . 4.5** 4.9 6.7 8.8 12.4 11.8 12.5 9.7 7.9 19.8 

1975 100.0 . . 0.4 1.0 2.5 4.9 6.0 7.6 8.7 9.5 10.0 49.4 

Работ-
ници 1963 100.0 2.3 9.5 17.0 19.3 18.7 14.0 8.3 4.0 6.9* . . . 

 1965 100.0 1.8 7.4 9.3 16.8 20.6 13.9 12.1 7.4 3.2 2.6 2.0 2.9 

1969 100.0 0.3 1.2 3.2 5.4 9.6 12.9 14.2 12.7 12.3 8.8 6.0 13.4 

1970 100.0 . . 5.6** 4.9 7.5 10.6 13.3 11.9 12.4 9.1 7.2 17.5 

1975 100.0 . . 0.4 1.5 2.2 5.1 5.8 8.5 10.4 9.2 10.6 46.3 

Слу-
жещи 1963 100.0 0.8 4.3 9.4 19.8 19.6 17.6 10.2 6.4 11.9* . . . 

 1965 100.0 0.4 1.9 7.5 13.0 19.1 16.7 15.0 8.4 5.4 5.4 2.7 4.5 

1969 100.0 0.2 0.2 2.1 2.5 3.3 8.4 12.4 11.8 15.8 14.4 6.8 22.1 

1970 100.0 . . 0.4** 2.5 3.5 6.3 10.0 12.7 16.8 11.0 11.2 25.6 

1975 100.0 . . - - 1.6 3.3 4.8 5.4 6.5 10.3 8.2 59.9 

Коо-
пери-
рани 
селяни 

1963 100.0 4.6 10.0 19.3 19.0 15.3 13.5 7.3 4.2 6.8* . . . 

 1965 100.0 2.9 8.4 13.5 16.9 16.4 12.2 9.8 8.6 4.8 2.7 1.4 2.4 

1969 100.0 0.1 0.5 3.2 5.7 8.9 14.2 13.8 10.8 10.7 8.3 7.5 16.3 

1970 100.0 . . 4.8** 6.2 7.6 10.8 13.0 11.3 10.1 9.8 6.9 19.5 

1975 100.0 . . 0.9 1.1 5.0 6.3 8.8 8.4 7.0 9.5 10.8 42.2 

Източник: Статистически годишник, 1971, с. 407, 1977, с. 91. 
*над 950 лв; **до 450 лв.; *** от 1970 – от 1 до 450 лв. 
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Таблица 36. Структура на домакинствата според размера на дохода на лице – 1980-1989 г. – % 

Категории  
лица Година Общо До 710 лв. 

711- 
1200 лв. 

1201- 
1670 лв. 

1671- 
2150 лв. 

2651 лв. и 
повече 1  

2631 лв.  
и повече 

1. Общо  
заети лица 

1980 
1985 
1989 

100.0 
100.0 
100.0 

6.0 
1.1 

21.3 
11.3 

29.1 
24.0 

19.9 
25.8 

23.7 
16.0 

 
21.8 

1.1. Работници 1980 
1985 
1989 

100.0 
100.0 
100.0 

5.4 
1.4 

22.3 
13.2 

28.9 
25.3 

20.3 
26.6 

 

23.1 
14.6 

 
18.9 

1.2. Интели-
генция и слу-
жещи 

1980 
1985 
1989 

100.0 
100.0 
100.0 

2.1 
0.4 

139 
6.0 

32.5 
23.2 

22.1 
27.9 

29.4 
19.3 

 
23.2 

1.3. Коопери-
рани селяни 

1980 
1985 
1989 

100.0 
100.0 
100.0 

17.9 
- 
- 

34.5 
- 
- 

23.3 
- 
- 

11.9 
- 
- 

12.4 
- 
- 

 
- 
- 

Източник: Статистически годишник на НРБ, 1981, с. 93; 1986, с. 93. 

Таблица 37. Потребление на някои хранителни и нехранителни продукти  
на човек от населението – 1960-1975 г. 

Показатели Мярка 1960 1965 1970 1975 

Хранителни стоки      

1. Хляб и хлебни изделия кг 261.4 265.4 238.8 217.8 

2. Фасул кг 6.9 4.5 4.2 3.9 

3. Ориз кг 3.4 3.7 3.8 4.4 

4. Месо кг 29.1 39.6 41.4 58.0 

5. Растителни и животински мазнини л 14.0 15.3 16.2 18.7 

6. Мляко (без преработено в млечно масло) л 92.3 103.6 116.6 142.8 

7. Яйца бр. 84 100 122 146 

8. Зеленчуци кг 97.2 88.8 88.9 90.1 

9. Плодове кг 95.3 131.4 148.2 118.6 

Нехранителни стоки      

1. Памучни платове м2 16.4 19.8 22.2 23.8 

2. Вълнени платове м2 3.0 3.2 3.8 5.5 

3. Копринени платове м2 0.9 1.3 2.1 3.4 

4. Трикотажни изделия бр. 4.6 6.0 8.5 10.5 

5. Електроенергия кВт.ч 67.4 143.9 290.7 526.0 

Снабденост на населението с предмети  
за дълготрайна употреба (на 100 домакинства) 

     

1. Радиоприемници (без портативни) бр. - 59 62 76 

2. Телевизори (регистрирани) бр. - 8 42 66 

3. Електрически перални бр. - 23 50 59 

4. Домашни хладилници бр. - 5 29 59 

5. Леки коли бр. - 2 6 15 

6. Телефонни постове бр. - 4 7 12 

Източник: Статистически годишник на НРБ, 1977, с. 93, 95; 1981, с. 95, 96. 
 

                                                 
1  
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Таблица 38. Социален и жизнен минимум и средни месечни размери на пенсиите  
(общо, лични и наследствени) – 1952-1990 г.1 

Показатели 1952 1960 1965 1970 1975* 1985 1989 1990 

Социален минимум – пенсионери       124 155 

Жизнен минимум– пенсионери 57.92 40.97 43.49 45.00 71.50 90.09 86.7 119.7 
Пенсии по Кодекса  
на труда (общо) 

17.88 34.71 42.18 54.25 66.09 91.01 116 140 

Пенсия за изслужено време  
и старост 

21.00 41.53 47.60 60.26 73.46 110.27 133 155 

Инвалидна – трудова злополука 20.37 35.31 35.50 54.00 64.03 67 75 71 84 

Инвалидна – общо заболяване 19.74 29.62 40.82 49.79 55.55 52 87 117 

Военно-инвалидна 13.62 22.38 22.37 33.97 37.44 47 67 74 

Гражданско-инвалидна 15.32 18.58 21.85 36.58 38.92 60 55 71 

Народна 19.70 35.08 43.05 49.41 49.94 60 75 76 

Социална – – – – 20.70 73 81 116 

Поборническа 10.12 15.16 21.64 47.24 63.03 61 91 117 

Старост – ЗПЗСК 3.18 7.67 11.59 23.71 31.77 37 86 112 

Трудова злополука – ЗПЗСК – 16.29 18.65 16.67 16.45 57.60 41 48 

Общо заболяване – ЗПЗСК – – 9.83 13.67 13.50 51 73 108 

Старост частни земеделски  
стопани 

3.18 1.91 1.91 2.00 2.00 97 71 105 

Изслужено време – СВОЧТПК 11.17** 25.14** 34.47** 53.49 66.45 58 116 134 

Трудова злополука – СВОЧТПК – – – 51.14 55.11 71 64 79 

Общо заболяване – СВОЧТПК – – – 47.42 54.86 65 86 114 

Старост частни занаятчии  
и търговци 

– – – 17.60 30.51 – 88 111 

Изслужено време военни – – – – – – – – 

Трудова злополука военни – – – – – – – – 

Общо заболяване военни – – – – – – – – 

* Не открихме данни за размерите на пенсиите през 1976 г. Намираме за възможно използването 
на тези за 1975 г., тъй като индексът на цените е само с 0.2% по-нисък от 1976 г. 

** Данните не са само за пенсиите за изслужено време и старост, а за всички пенсии, отпускани от 
СВОЧТПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Консантинов, Н. Социално осигуряване в България. 1888-1951. С., 2001, с. 348,350. 
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