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Предговор 

 
В настоящото издание са представени доклади от националната конференция „Етиката в 

българската икономика“, проведена през месец юни 2009 г. Читателят вероятно ще бъде 
изненадан както от широкия спектър на интерпретираните проблеми, подходи и позиции, 
така и от преместването на ударението върху моралните проблеми в българската икономи-
ка. То не е случайно, а отразява реалните промени, които настъпват в икономиката ни, 
вследствие на кризата, в която изпадна тя, и от новите морални проблеми, които постави 
пред действащите икономически агенти, управляващия елит и общественото мнение. Дест-
руктивният характер на настъпващата икономическа криза направи много за реабилитира-
нето на ролята на моралния фактор в икономическата сфера. Стремежът към оцеляване се 
съпътства от два противоположни процеса – на освобождаване от морала и на възстановя-
ване на неговия регулативен статут чрез инструментализирането и псевдолегитимирането 
му. При освобождаването, както е отбелязано в по-голямата част от докладите, настъпва 
тотална дехуманизация в сферата на икономическата дейност и отношения. Тя започна да 
променя характера на икономиката ни, превръщайки я от корумпирана – в престъпна и от 
легитимна – в сенчеста. При възстановяването влошаването на бизнес средата, довело до 
загуба на „добрата репутация“ на фирмите, се изразява в загубата на доверие от страна на 
техните партньори, конкуренти и потребители, и произтичащата от това загуба на финанси. 
Именно загубата на доверие, авторитет и влияние на фирмите, възприета в масовото съзна-
ние като загуба на доверие в българската икономика, породи желанието за ново публично 
легитимиране на морала във фирмената практика. При голяма част от финансово затрудне-
ните и застрашени от фалит фирми това легитимиране по своята същност е инструмен-
тализиране и превръщане на морала в средство за постигане на собствените бизнес цели. 
То не води до реално реабилитиране на нормативно-ценностния статут на морала като 
средство за регулация и контрол в икономическата сфера. При друга част от фирмите леги-
тимирането на морала е действително и е индикатор, както за благоразумната им политика, 
така и за възвръщането към техните ценностни модели на дейност и отношения, в чийто 
фундамент присъстват и моралните ценности.  

Взаимодействието и взаимовлиянието между икономическата и етическата наука, между 
икономиката и морала са предмет на интердисциплинарна интерпретация, чрез която се 
прави опит за тяхното многостранно обхващане и за очертаване на тенденциите в развити-
ето им в условията на настоящата икономическа криза. Общото за различните автори е на-
сочването на вниманието към реалната икономическа ситуация и към последствията от 
разразилата се криза, които се проявяват като свиване на икономиката, намаляване на чуж-
дестранните инвестиции, фалит на предприятия, нарастване на безработицата и страха от 
нея. Социалните и морални последствия са разгледани в тясна връзка с ценностните транс-
формации в сферата на дейността, трудовата етика и потреблението. Доколко авторите са 
успели да уловят и посочат новите тенденциите в разгледаните от тях сфери на икономика-
та и етиката, единствено бъдещето ще покаже. Но този национален форум има безспорна  
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заслуга за прекъсването на мълчанието относно спецификата на функционалното проявле-
ние на морала в българската икономика и относно поставянето, надяваме се, на началото на 
интердисциплинарен дискурс, засягащ релацията между икономиката и етиката, която до 
настоящия момент беше неоправдано пренебрегвана.  
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I. ИКОНОМИКА И ЕТИКА 
 

РАЗВИТИЕ НА ТРУДОВАТА ЕТИКА В БЪЛГАРИЯ 

чл.-кореспондент д.ф.н. Васил Проданов,   

директор на ИФИ – БАН 

Догонващата модернизация като ключ за обяснение на развитието  
на трудовата етика в България 

В българската народопсихология, публицистика и масово съзнание са популярни два 
мита или две крайности във възприемането на българина и неговия трудов морал – от па-
триотарска и апологетична – до нихилистична; от „пословичното трудолюбие на бълга-
рина“ – до българина – мързеливец и завистник; от българина, който е „най-добрият“ – до 
българина, чийто резултат е „българската работа“. Това са типични стереотипи на самовъз-
приятия за страни с догонващ тип модернизация, които, разбира се, не отразяват реалност-
та или по-скоро отразяват определени екстремуми, които не могат да дадат реално обясне-
ние на трудовата етика у нас. Затова е нужно по-специално изследване.  

Във връзка с това в тази работа ще развия няколко основни тези. 
Първо. Трудовата етика в развитите западни държави изминава през последните няколко 

века, най-общо, четири етапа, свързани с различните етапи на модернизация, основаващи 
се от своя страна на поредните технологични революции и етапи на развитие на капита-
лизма. България повтаря в специфична форма и ускорено няколко пъти по-бързо основните 
етапи на развитие на трудовата етика в развитите западни страни, които първи тръгват по 
пътя на модернизацията. В този смисъл и основни характеристики например на протестан-
тската етика като трудолюбие, умереност, спестовност като най-важни ценности не са 
просто особености на един регион или религия, а възникват или по различен начин се пра-
ви опит на тяхното утвърждаване на определен етап на модернизация във всяка от страни-
те, които преминават през него. Българската трудова етика може да бъде разбрана само в 
контекста на догонваща модернизация, от една страна, и радикални смени на моделите на 
такава модернизация, от друга. Догонващата модернизация е свързана и с догонващо съз-
даване на дисциплинарни институции за формиране на модерния човек и догонваща трудо-
ва етика. „Нашето народно стопанство премина с ускорен темп, току-речи за един век 
фазите на еволюиране (натурално – парично – кредитно), които други страни са премина-

ли за много, дори за десетина века“ пише Ст. Бочев през 1928 г. Изоставането е вечният 
дневен ред на България1. „Петилетката – в съкратени срокове“ – ще стане сакрална фраза в 
развитието на държавния социализъм. Да настигнем средното равнище на БВП на човек от 
населението в Европа са надеждите и мечтите на идеолозите на българския преход. 
                                                   

1 Аврамов, Р., Неосъщественият консервативен манифест в България; Ст. Бочев, Капитализмът в 
България, С., Фондация българска наука и култура, 1998, с. 60 – 61. 
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Второ. В процеса на догонваща модернизация има съществени промени в механизмите 
на формиране на трудовата етика. По принцип в този процес участват държавата с нейните 
институции, традицията и религията; пазарът, технологиите, международните влияния, но 
вплетени в специфични типове взаимоотношения, при наличието на различни доминиращи 
въздействия. В страните, които първи тръгват по пътя на модернизацията, етиката има пре-
ди всичко ендогенен характер и е свързана с развитието на съответните икономически ре-
алности, съчетани с особени традиции, които могат да легитимират новата етика, както е 
например с протестантската етика в Западна Европа, която открива трансцендентна опора в 
трансформираната по съответен начин религия. В страни като България етиката е резултат 
от доминирането на два други механизма. Първият от тях е екзогенен – външното влияние 
на образци в развитите западни страни, пренасяни чрез културните елити и развиващите се 
комуникации. Вторият е свързан с активната роля на държавата и търсенето на крайна 
ценностна обосновка на икономическата политика и трудовото поведение в съответни се-
куларни идеологии. Догонващото развитие е предпоставка за каузални инверсии в при-

чинно-следствените взаимоотношения между отделните подсистеми на обществото. В 
развитите страни най-напред се разгръщат пазарни отношения и над тях се надстройват 
определени политически институции – неслучайно в теориите за обществения договор от 
началото на модерната епоха (на Томас Хобс, Джон Лок, Жан-Жак Русо) най-напред се 
появяват частните собственици с техните отношения помежду им и след това възниква 
държавата. В страни с догонващо развитие като България е налице много по-силно прояв-
ление на обратен процес – държавата и нейните институции създават пазара и частните 
собственици. Те играят и много по-активна роля във формирането на трудова етика, което 
се проявява в особено силна форма през епохата на държавния социализъм.  

Трето. В страни с догонваща модернизация като България разграничаването между от-
делните етапи на развитие на трудовата етика е много по-трудно. Скоростта на промени и 
съчетаването едновременно на множество фактори води до това, че в рамките на едни и 
същи поколения, в едно общество, даже сред една и съща група можем да открием нагласи 
и възприятия от различни периоди, съществуващи латентно или активизирани в зависимост 
от обстоятелствата. Съществуват кентаври, съчетания непрекъснато на множество раз-
лични форми, на мозаичност на трудовата етика. Най-общо, и при нас говорим за четири 
етапа на развитие на трудовата етика, но изминати много по-бързо и при непрекъснато вза-
имопреплитане на елементи от различни етапи сред отделните социални групи и дори в 
поведението на отделни индивиди. Имайки предвид подобни процеси в културата, Георги 
Гачев отбелязва: „Ускореното развитие, обратно, почти не ни предлага окончателни, на-

пълно узрели и развили се видове и форми. Затова пък в него има в изобилие преходни „ви-

дове“ и явления, при които една форма (установеният вече от нас стадий на културата), 
преди още да се е развила до своята зрелост, вече прераства в друга.“1 В страни като Бъл-
гария – със силно закъсняло развитие, които чак до 60-те години на ХХ в. са с доминиращо 
селско население и аграрен сектор, този процес протича с голямо закъснение, съответни 
деформации и участие на държавата и институциите. 

Четвърто. В резултат на догонващата модернизация на всеки етап етиката на труда в разви-
тите западни страни е като своеобразен еталон, като дълженстване, непрекъснато сравнявано и 

                                                   
1 Гачев, Г., Ускореното развитие на културата, Наука и изкуство, С., 1979, с. 39. 
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съпоставяно със съществуващото състояние у нас, при което се търсят политики за преодоляване 
на несъответствието между еталон и реално състояние на нещата. 

Пето. Бих разграничил два възможни модела на възприемане на отношението между 
морал и пазар. Единият е, че те са две относително самостоятелни сфери с различна логика, 
които са външно свързани и взаимно се ограничават. Моралът обуздава, ограничава егоис-
тичния материален интерес, стремежа към печалба, инструменталната рационалност на 
пазара, който сам по себе си няма нужда от морал. Вторият модел, към който аз се придър-
жам, е, че връзката помежду им е вътрешна и без морал не е възможно собствено функцио-
ниране на пазара. Пазарните субекти не биха взаимодействали ефективно, ако единият 
очаква, че другият може да го измами, излъже, да му навреди. Пазарът действа добре при 
съчетание на конкуренция и сътрудничество, индивидуална печалба и солидарност, дове-
рие между отделните субекти. Ако вземем многото потребности от известната „пирамида 
на Маслоу“, всяка от тях, а не само стремежът към печалба на т. нар. „хомо економикус“, 
играе съществена роля в мотивацията и на пазарното поведение. 

1. Трудова етика на домодерния българин 

Домодерната етика, свързана с простото възпроизводство на аграрните общества, е до-
минираща в развитите страни допреди два-три века. Характерни за нея са няколко момента: 
а) трудът е средство за оцеляване, а не за разширено възпроизводство – излишъкът се от-
нема или раздава; б) съществува солидарност в рамките на малката общност на селището, 
проявяваща се в различни съвместни форми на труд (тлаки и трапези), а така също и в рам-
ките на големия патриархален род; в) ценността на времето е ниска, казва се, че „работата 
не е заек да избяга“, не изглежда, че то тече бързо, има цикличен характер. Принцип на 
тази етика е „който не работи, не трябва да яде“. В същото време трудът сам по себе си се 
възприема като тежка и мъчителна дейност, в която липсват каквито и да са иновации, и 
възпроизвежда от поколение на поколениe един и същ тип дейност. 

2. Първи български капитализъм и ранни разновидности  
на характеристиките на протестантската етика 

Ранният капитализъм между ХVІ и ХІХ век е свързан с дейността на множество конку-
риращи се дребни собственици, които се самоограничават, за да работят за пазара и осъ-
ществяват разширено възпроизводство. Тази ситуация намира отражение и се легитимира в 
това, което Вебер нарича „протестантска трудова етика“. Тя обръща особено внимание на: 
а) високата ценност на труда и трудолюбието; б) връзката между личните качества на чове-
ка, упорития му труд и успеха, проявяващ се в социалния статус и богатството; в) спестов-
ността; г) умереността; д) индивидуализма; е) организацията на времето и повишаването на 
неговата ценност. 

У нас тази ранна модернизация закъснява с няколко века, силно е зависима отвън, протича 
от първите десетилетия на ХІХ век в подбалканските градчета до 40-те години на ХХ век, 
опира се на формиращи се градски слоеве занаятчии и дребни собственици, които се само-
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ограничават и отлагат потребление, за да може да работят за пазара. Доминираща обаче 
дейност и среда на съществуване на българското население чак до 50-те години на ХХ век 
остават селскостопанският труд и селото. Това са аграрни общества, в които е навлязъл 
капитализъм със стоково-парични отношения, съществуват стотици хиляди дребни собст-
веници, но в полупазарна ситуация, съчетаваща елементи както на предходната патриар-
хална епоха, така и на капитализма. При тези общества трудът рязко е повишил своята ро-
ля и е ключов фактор за оцеляването в селската природна среда не просто във физическия 
смисъл на думата, но и в конкуренцията между отделните собственици в капиталистическа 
пазарна среда, а една от най-важните мечти на всеки собственик е децата му да излязат от 
тази среда на мъчителен и несигурен селскостопански труд. Възниква своеобразен кентавър, 
съчетаващ патриархални морални традиции с елементи, които са типични за западната протес-
тантска трудова етика от ранните етапи на капитализма с култа към труда, умереността, песте-
ливостта в нея. Нейни основни принципи са: „Работи, додето ти се опулят очите; пести, додето 
ти държи коремът“, „Работа и работа, и само работа, и нищо друго освен работа – това е бил 
жестокият закон на еснафското съществуване („залудо работи, залудо не стой“). Това е закон на 
живота, закон на всички среди, за всички селища.“1 Не потреблението, а трудът, спестовността, 
отложеното потребление, чрез които да може да се оцелее на пазара, стоят в центъра на човеш-
кия живот. Периферният и неразвит капитализъм затваря човека в малките и ограничени общ-
ности, опира се активно на родовите връзки и използването на държавата. 

3. Втора индустриална революция, фордизъм  
и трудова етика на държавния социализъм 

Втората индустриална революция е свързана с появата на големи организации и разгър-
нато разделение на труда, които налагат значимостта на такива човешки качества като ор-
ганизираност, дисциплинираност и точност. Извършва се движение от доминиращата 
преди това етика, основана върху ценността на труда, към етика, в чийто център е ценност-
та на потреблението, което в развитите западни страни се стимулира с кейнсианските ме-
ханизми за повишаване на агрегатното потребление като основен механизъм за икономи-
чески растеж.  

Държавният социализъм се появява в общество, което не е успяло да реализира своите 
модернизационни задачи и е предимно селско и домодерно. Затова за 45 години той изми-
нава с невероятно ускорение за две поколения пътя, извървян от развитите страни по от-
ношение на трудовото поведение и трудовата етика за две епохи – на ранния капитализъм и 
на втората индустриална революция. Държавата се заема рязко да съкрати историческия 
процес и за тази цел се нуждае от ускорено формиране на ценностна система, която да бъде 
свързана с индустриалния труд на градския човек в модерното общество. За да стане това, 
се създават специални социализиращи механизми – образователни и възпитателни системи, 
съвкупност от санкции и поощрения в производството, дисциплинарни механизми, осъ-
ществяващи ускорено това, което дисциплинарните механизми на западноевропейския ка-
питализъм правят, за да формират модерния човек между ХVІ и ХХ век.  

                                                   
1 Хаджийски, И., Бит и душевност на нашия народ, Български писател, С., 1966, с. 173, 183. 
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В същото време ускореното натрупване, нужно за успешна догонваща модернизация, е 
невъзможно без стимули и механизми за отложено потребление, тласкащо към поведение 
от типа на това при ранния капитализъм и даващо възможност за инвестиране в бъдещето. 
За тази цел обаче липсва легитимиращият механизъм на протестантската етика и той е за-
местен с колективния идеологически механизъм на „светлото бъдеще“ на комунизма, осо-
бено силен през 50-те и 60-те години на ХХ век. 

Липсата на стимула на частната собственост, както и егалитарната система на раз-
пределение, превръщат въпроса за мотивацията на трудовата дейност в централен за функ-
ционирането на икономиките на държавния социализъм. Това се съчетава с идеята, че со-
циалната група, която е носител на новите обществени отношения, е „класата на труда“ и 
самият факт, че тя е заета с трудовата дейност, за „разлика от непроизводителната буржоа-
зия, експлоатираща принаден труд“, се разглежда като морално предимство на работничес-
ката класа. Промяната на отношенията на собственост поначало се вижда като инструмент 
за превръщане на всички социални групи в хора, упражняващи трудова дейност. Това се 
съчетава с факта, че при одържавяването на собствеността и минимизирането на ролята на 
пазарните фактори идеологическите, политическите и моралните мотиви в много отноше-
ния трябва да поемат функции, които в една частнособственическа икономика се изпълня-
ват от материалните стимули. Цялата социализационна система на държавния социализъм, 
при която индивидът се възпитава в организации и заема управленски позиции, минавайки 
различни техни равнища, демонстрирайки умения да се справя с тяхната логика на функ-
циониране, е насочена към формирането на качества, които изобщо липсват в традицион-
ните селски общества. Културната система възпитава труда като висша ценност – „Дружна 
песен днес да екне, да живей, живей труда!“ е знаменит рефрен на времето. 

„Новият човек“, който извършва ускорена индустриализация, за да може да бъде адеква-
тен на социалните потребности, какъвто е и Веберовият „протестантски индивид“ от пър-
воначалните етапи на модернизация в Западна Европа, трябва да притежава поне няколко 
основни групи качества: 

- аскетичност, пестеливост и задържане на потреблението на ниско равнище, за да 
може да се отделят по-големи количества средства и да се концентрират за инвестиране в 
бъдещето, за бързо развитие на индустрията;  

- дисциплина и контрол на индустриалния тип работник;  
- висока трудова активност, силна трудова мотивация – за максимално количество 

труд, които не са типични за традиционната селската етика;  
- организационна култура и способност за планиране и управление в големи организации.  
До 50-те години на ХХ в. в различните социалистически страни действа една подчертано 

аскетична етика, фаворизираща ниското потребление и високата степен на подчиненост на 
индивидуалното поведение на колективни интереси. Тя е обусловена както от липсата на 
ресурси в резултат на войната, така и от ниското заплащане поради необходимостта да се 
мобилизират средства за бърза индустриализация. Идеологическо оправдание на този аске-
тизъм е визията за „светлото бъдеще“, която в определен смисъл създава аналог на протес-
тантската етика на трудова отдаденост и на спестовност, умереност, неразвитост или огра-
ниченост на потребностите, необходими в ранните етапи на развитие на капитализма с цел 
натрупване на капитали. 

 На следващия етап – 70-те години на ХХ в., когато вече, в основни линии, е извършен 
преходът от селата към градовете и радикално са променени образователната и социалната 
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структура на населението, предходните възприятия за трудолюбие, умереност и спестов-
ност вече не са достатъчни за осигуряването на ефективен труд. Увеличаването и обзавеж-
дането на градските жилища, снабдяването със стоки и услуги от страна на държавата, ор-
ганизацията на свободното време в градски условия и социализацията на младите хора 
изискват централизирано увеличаване и разпределяне на значителна маса от стоки за бита, 
които в доскорошната селска среда не съществуват, а в Западна Европа все повече се прев-
ръщат в ежедневие – радиоапарат, телевизор, хладилник, фотоапарат и пр. Започва увели-
чаването на производство на предмети от отрасъл „Б“ (стоки за потребление), а не само 
отрасъл „А“ (тежка промишленост). В България ръководството на БКП например провежда 
през 1974 г. т.нар. Декемврийски пленум за развитие на производството на стоки за масово 
потребление. Стремежът е по този начин да се компенсира с материални стимули отслаб-
ващата мотивационна сила на идеологията, особено за по-младите поколения. Допълнител-
но обаче се разгръща идеологическа борба срещу „потребителството“, демонстрирано от 
идващата от развитите западни страни потребителско-хедонистична етика, която в този 
период също е подложена на силна критика от ляворадикални движения. Идеята е с апар-
тамента, вилата, колата, хладилника, прахосмукачката и пр., които постепенно стават част 
от бита през 70-те и 80-те години, да се създаде по-силна мотивация за поддържане на ви-
сока трудова активност, необходима за преход от екстензивен към интензивен стадий на 
икономическо развитие. Това е свързано и с радикални промени в ценностите на новите 
поколения. При социологическо проучване през 1977 – 1978 г. само 25.6 % от младежите у 
нас ценят пестеливостта като ключово качество на идеала за личността, докато 32.6 % от 
тях извеждат като съществено такова качество като жизнелюбието, умението да се радваш 
на живота1. Това не е случайно. През 70-те и 80-те години за голямата част от хората са 
удовлетворени основни потребности като физиологични нужди (храна, вода, сън, здраве), 
сигурност, принадлежност (по „пирамидата на Маслоу“) и нараства значението на потреб-
ности като увереност (слава, уважение, самоуважение) и самоусъвършенстване (духовност, 
постижение, учение). Това дава възможност за въздействие върху човешкото поведение 
ефективно и чрез морални и духовни стимули, свързани с признанието на достиженията в 
труда и самореализацията. Това се отразява и в изследванията при младите поколения. 
Всъщност ранният етап на социализма съчетава по своеобразен начин мотивацията, свър-
зана с физиологичните потребности и сигурността с идеологическия ентусиазъм. На след-
ващия етап значението и на едното, и на другото намалява за сметка на съответните мате-
риални и морални стимули, на които започва да се отдава нарастващо значение.  

Обаче в същото време средствата, давани като материален стимул на населението, рас-
тат много по-бързо от възможността да се получават съответните стоки, а икономиката от 
догонващ модернизиращ тип следва логика, различна от кейнсианското стимулиране на 
потреблението на Запад. Затова се създават специфични механизми за задържане и използ-
ване на тези средства от държавата чрез точковите системи и дългото чакане за покупка на 
кола и апартамент. Докато в развитите страни имаме изпреварващо потребление чрез съот-
ветните кредитни механизми, тук догонващата модернизация, чрез която се акцентира върху 
ускорения икономически растеж, се основава върху развити институционални механизми за от-
ложено потребление. Тези механизми за задържане на средства на населението от страна на 

                                                   
1 Митев, Петър-Емил, Съвременният млад човек: специфични нравствени черти, Народна младеж, С., 

1980, с. 24. 
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държавата обаче се оказват недостатъчни за блокиране на разминаването между парични средс-
тва и потребителски стоки. Още повече, че за поддържане на относително равенство и запазване 
на легитимационните основания на социалистическото общество държавата предлага голямо 
количество услуги чрез обществените фондове за потребление, т.е. на непазарен принцип, и дава 
възможност за тях да не се спестяват средства от отделните граждани.  

В същото време богатият капиталистически свят развива икономика, основаваща се вър-
ху насърчаването на потреблението чрез инфлационно стимулиран растеж и потребителски 
кредит в развита социална държава. На тази основа се демонстрира култура на свръхпот-
ребление, която с глобализацията на медиите и рекламата  постепенно се сблъсква с потре-
бителските ограничения на етиката и икономическата политика, необходими за ускоряване 
на развитието в тогавашния социалистически лагер, Япония и Югоизточна Азия. Факт е, че 
до 1985 г. разходите за труд в себестойността на стоките у нас е 10 – 15 %, а понастоящем е 
30 – 35 %, с което това конкурентно предимство на нашата страна е отслабнало. За ускоря-
ване на развитието основният механизъм е да се ограничи вътрешното потребление и да се 
изнася колкото се може повече, да се реализира експортноориентиран растеж, особено по 
„второ направление“ (западните страни), откъдето срещу износа може да се внасят високо-
технологични инвестиционни стоки, необходими за увеличаване на производителността на 
труда, която се разглежда като основен показател за развитието на една страна. Така обаче 
дистанцията в индивидуалното потребление у нас и в развитите страни нараства, а в също-
то време през 70-те и 80-те години увеличеното количество хора, движещи се през грани-
цата, телевизионните предавания, филмите, идващи от Запад, налагат външни потребител-
ски образци и релативна депривация, които довеждат до ерозия на идеологиите, налагали 
тази аскетична етика. 

4. Трета индустриална революция,  
български преход и нова ситуация на противоречие  
между дължимо и съществуващо в трудовата етика 

Третата индустриална революция от 70-те години на ХХ век прави неадекватни пред-
ходните модели на съчетаване на икономико-техническа и културна сфера, като в същото 
време глобализацията затруднява създаването на собствен адекватен модел на такова съче-
таване в рамките на националната държава. Българският преход рязко усложнява този про-
цес, защото разпадът на социалистическия модел на догонваща модернизация е свързан с 
катастрофичен тип трансформация на икономическата система. При това положение въз-
никва една особена ситуация на новопоявили се еталони на трудова етика в развитите за-
падни страни, необходими за адекватното поведение на обществата в условията на трета 
индустриална революция, наличните реалности в нашата страна и липсата на ефективни 
механизми на създаване на тази етика у нас. 
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4.1. Дължимият еталон на етика,  
необходима за успеха в постиндустриалните икономики, 
основани на знанието  

При новия тип икономики, основани на знанието, възниква ситуация, при която човеш-
кият потенциал следва да демонстрира специфични ценности, за да може да се реализира ус-
пешно развитие, и това се разглежда като еталон за страните, които трябва да реализират до-
гонваща модернизация. В този еталон се включва необходимостта от следното: 
Първо. Нова промяна на отношението към времето. Както казва Дракър, днес „не по-

големият изяжда по-малкия, както бе в предходния период, а по-бързият изяжда по-
бавния“. Увеличаващата се ценност на скоростта, мига, възможността да изпревариш, да 
погледнеш настоящето през бъдещето е типична за еталона на ценности в развитите стра-
ни, който обаче трудно си пробива път у нас, особено с унищожаването в резултат на хао-
тична и ирационална политика в условията на преход на съществуващите до началото на 
90-те години високотехнологични отрасли в българската икономика. 
Второ. Всекиму според различието. През втората индустриална революция се печели от 

мащаба и производството на голяма маса еднотипна продукция. Сега рязко се увеличава 
ролята на иновациите и различието като фактор за печалба и социален успех. Това засилва 
ценността на иновативното поведение, производството на нова и различна продукция, ге-
нерирането на ново знание. Така се върви към ново разделяне на трудовия пазар, включи-
телно и в интелектуално отношение, от гледна точка на способностите за иновативност, 
които са разпределени неравномерно между отделните индивиди в обществото.  
Трето. В глобализирана и силно иновативна среда, в която има огромно количество 

„незрим капитал“ (знания, информация, патенти, търговски марки, човешки капитал, соци-
ален капитал, символен капитал), рязко се увеличава значението на рисковото поведение, 
на предприемчивостта, способността да се живее и оцелява в условия на несигурност, пре-
дизвикани от участието в ускорени промени, които минимизират обстоятелствата, форми-
рали традиционни типове рутинно поведение. 
Четвърто. Дерегулация на труда. В глобален план една от ключовите промени в сфера-

та на труда е тази на работното време в сравнение с индустриалната епоха с фиксирания 
осемчасов работен ден и пенсиониране на 55 – 60 години. Протича процес на движение към 
ненормирано и гъвкаво работно време и увеличаваща се възраст за пенсиониране, където 
също има гъвкавост и индивидуализация в зависимост от типа труд и запазеността на ос-
новните качества и способност за труд на един или друг работещ. 
Пето. С третата индустриална революция, при която „работниците на знанието“, създа-

ващи иновации, стават водещи фигури, има нова, съществена промяна в ценностната сис-
тема по посока на завръщане към високата мотивираща роля на труда, на самореализацията 
на човека преди всичко в труда, тъй като съответните дейности предполагат висока степен 
на творчески или идеални елементи. В иновативните отрасли новият тип работник е много 
повече склонен да търси смисъла на това, което прави. Все повече хора търсят самореали-
зация. Затова и съответно в общественото съзнание стават промени в ценностните системи 
по посока към утвърждаване на т.нар. „постматериални (постикономически) ценности“, 
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свързани с качеството на живота, стремежа към социално признание и търсене на смисъла 
на нещата1. 
Шесто. В новите производства, в които иновациите са ключов фактор за конкурентно 

предимство, може да се спечели само ако се мобилизират интелектът и инициативата на 
повече хора. Увеличава се ролята на механизмите за мотивиране, на формалните, неформал-
ните и моралните механизми на контрол върху човека, свързани с личната отговорност и 
инициатива, на чувството за приобщеност и неотчужденост от труда и собствеността.  
Рязко увеличената конкуренция и глобализацията на конкуренцията, при която цената 

на акциите на една компания на борсата зависи в най-висока степен от доверието към нея, 
създаването на положителен морален образ и демонстрациите на социална отговорност 
стават особено важни за фирмения успех. Появяват се понятия като „социално отговорна 
корпорация“ и „етична търговия“. Изграждането на етичен имидж е една от най-силните 
тенденции в брендинга днес в глобален мащаб. Създават се класации на компаниите по 
етически индекс, свързан с критерии, отнасящи се до екологическа политика, отношение 
към хората, животните, продуктите, корпоративната политика. 
Затова в САЩ, а след това и в Западна Европа от 70-те години на ХХ в. насам е налице  

„взрив“ на изследванията например в областта на „бизнес етиката“2. Появяват се нови по-
нятия като „етически инвестиции“, „етически консултанти“, „етично лидерство“, „етичен 
бизнес“, „етически индекс“, „етически класации на компаниите“ и пр. Масово се създават 
бизнес кодекси, етични технологии, центрове и комисии по бизнес етика, социални корпо-
рации, свързани силно с имиджа като фактор в цената на компаниите и продуктите. Така 
например през 2008 г. американската неправителствена организация „Ethical Traveler“ кла-
сира България сред десетте най-етични дестинации в света сред развиващите се страни3. 
Всяка година се прави световен рейтинг и на най-етичните компании4. 
Появяват се тенденции на етизация на важни сектори от пазарната икономика по две ос-

новни причини. Първата е ожесточената глобализирана конкуренция, при която доверието, 
което създават имиджът на търговеца, банката и инвеститорът, стават първостепенни кон-
курентни предимства, особено при малки различия в цената и функционалните характерис-
тики на продукта или услугата, както и при клиенти, за които цената има второстепенно 
значение. Неслучайно наблюдаваме ситуация на маркетизация на морала дори в парадок-
салната форма на шоу продукции като „Вип Брадър“, които привличат зрители, защото 
обявяват, че съответните пари ще отидат за благотворителни цели, или игри като „Стани 
богат“, в които участващите политици дават спечелените пари за благотворителни цели. 
Анджелина Джоли печели допълнителна популярност, осиновявайки деца от целия свят и 
занимавайки се с благотворителна дейност, което допълнително допринася за търсенето й 
като артистка и за големината на печалбите, които получава. Една американка бе обявила 
на търг в интернет дори целомъдрието си. Държавата, която от началото на модерната епо-
ха възпитава, социализира и налага морални правила, сега отслабва изпълнението на тези 
функции, като в някои свои измерения конкурентната пазарна среда като че ли поема така-

                                                   
1 Ингелхарт, Р., Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества, Политические иссле-

дования, 1997, № 4. 
2 Христова, Ст., Бизнес етика, сп. „Философия”, 1993, № 1, с. 40-45. 
3 The Developing World’s Ten Best Ethical Destinations for 2008, In: http://www.ethicaltraveler.org 

/destinations/2008, June 30, 2009. 
4 2008 World’s Most Ethical Companies, In: http://ethisphere.com/wme2008/, June 3, 2008. 
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ва роля. При съответните обстоятелства пазарът генерира морал, колкото и парадоксално 
да изглежда това. Доверието и кооперативността в поведението са ключови морални харак-
теристики, но те са особено важни например за ефективното функциониране на пазара. 
Неслучайно бизнесът активно влага средства в развитието на бизнес етиката, етическите 
комисии и етическите инвестиции. 
Втората тенденция на етизация е свързана с факта, че при определени социални групи, 

които са особено важни за третата индустриална революция, защото създават иновативна 
продукция, удовлетворението от дейността, усещането за самореализация, мотивите за 
познание и престиж имат решаващо значение за трудовото им поведение. 

4.2. Реалности на ценностите в икономическата сфера  

Как стоят нещата у нас? Съществуващите реалности на трудовата етика в страната в мо-
мента изостават от дължимите еталони повече от всякога. Затова допринася както катаст-
рофичният характер на извършваните икономически промени, така и пълното отстъпление 
на държавата от процесите на формиране на човешки капитал в широкия смисъл на думата. 
Кое е най-характерното за съществуващото състояние? 

4.2.1. Трансформации в трудовата мотивация  

и интензивността на труда 

Преходът към нова система на икономически отношения и от държавна към частна соб-
ственост у нас през последните две десетилетия бе обосноваван с тезата за промените в 
мотивацията, до които би довел той, и как това би увеличило интензивността и производи-
телността на труда, като в крайна сметка би се стигнало до много по-силен инструмент за 
развитие на обществото. Усилването на трудовата мотивация е задача номер едно на целия 
процес на икономическа промяна. Идеята е, че при пазарни условия човек ще демонстрира 
своята инициатива, желанието да работи повече и по-добре, за да получава така повече, и 
това би било решаващо за ускоряване на развитието на обществото. На практика такива са 
резултатите главно в сферата на дребната собственост и самонаетост в хилядите малки 
фирми и организации, но не и в останалата част на секторите на приложение на труда, а в 
същото време голямата част от едрото индустриално производство просто е унищожено. 
Различни са следствията от трансформацията на икономическите отношения сред раз-

личните социални групи. При заетите в частния бизнес и в обществото като цяло същест-
вени за отношението към труда стават сигурността на работното място и размерът на зап-
лащането, а не както се предполагаше преди това, че ключово значение ще получат такива 
качества в труда като инициативността, отговорността или съответствието между работата 
и способностите. Сред част от населението широко разпространение получава множестве-
ната заетост или заетостта поне на две места – при младите хора, интелигенцията, военните 
и пр. Освен това, ако при изследванията на мотивацията за ориентация към определена ра-
бота през 70-те години на ХХ в. особено значение се отдава на възможността за самореали-
зация, на нейните съдържателни елементи, на наличието на творчество в нея, сега голяма 
роля започва да играе равнището на заплащане в нея. Очевидно е, че при рязкото падане на 
нивото на доходите на населението в страната през последните две десетилетия удовлетво-
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ряването на първични потребности и материалната мотивация в труда придобиват водещо 
значение. 
Задълбочават се различията в трудовата мотивация и поведение на различните социални 

и етнически групи. Така например при българските турци традиционната селска трудова 
етика и етиката на дребния собственик се запазват повече, отколкото при други групи. Ро-
мите нямат подобна трудова етика, защото огромната част от тях никога не са били дребни 
самонаети собственици, чието жизнено битие формира такива качества. 
Изследванията у нас сочат, че сред по-голямата част от населението още през 70-те го-

дини на ХХ в., че предходният работохолизъм, въплътен във фрази „залудо работи, залудо 
не стой“, започва да губи своето значение сред новите поколения, за сметка на съдържани-
ето на труда. Днес обаче това се съчетава с рязката деморализация в резултат на незакон-
ния преход на гигантски богатства на държавата в частни ръце през последните 20 години, 
както и ширещата се корупция. През 80-те години социализмът ерозира в очите на населе-
нието поради засилващото се усещане, че основният му ценностен принцип „всекиму спо-
ред труда“ има изкривявания. Днес това усещане е неизмеримо по-силно. Масовата нагласа 
е, че не чрез труда, а чрез други средства можеш да си осигуриш богатство и успех. Възп-
риятията са, че чрез труд никога няма да се спечели толкова, колкото чрез други средства. 
За две десетилетия смяна на собствеността в България и радикални промени в социалната 
стратификация нагласата, че положението на човека зависи от неговия труд, е отслабена и 
социалният успех е свързан поне с няколко основни качества, а не просто с труда. При изс-
ледване през 2007 г. сред различни поколения у нас на въпроса „Кои от следните човешки 
качества цените?“, на първите три места младото и родителското поколение поставят съот-
ветно трудолюбието, пробивността и интелигентността1. 
Трудолюбието самò по себе си не е достатъчно и е силна нагласата, че с трудолюбие не 

можеш да забогатееш. Успехът означава „далавера“, с която заобикаляш правилата, или 
някакъв шанс. Затова е показателно, че само 21 % от българите през 2008 г. са били готови 
да работят повече, за да изкарват повече пари. Според изследване на Синовейт, публикува-
но на сайта investor.bg, на планетата като цяло 47 % от хората са били готови да работят 
повече за по-високи заплати в условията на глобална криза. 11 % от българите са разчитали 
на доходи не от труд, а от хазарт. За огромната цифра от 44 % повишаването на доходите е 
било въпрос на късмет2. 
Това се съчетава с рязкото увеличаване на значението на шанса в успеха. При прехода са 

спечелили не просто трудолюбивите, а пробивните и късметлиите – тези, които са имали 
шанс или са нарушили съответни правила. Това се превръща в стандарт за масово поведе-
ние и възприятие. Както можеш да влезеш чрез интернет в съответния сайт, за да купиш и 
продадеш акции, от които да спечелиш, така можеш да посетиш някакъв сайт за залагания 
или просто, седейки си пред телевизора, да изпратиш SMS във връзка с поредната телеви-
зионна игра. Стотици хиляди българи звънят на указан по телевизионния канал телефон 
или пращат SMS, за да спечелят обещавана екскурзия, украшение, мобилен телефон, печка 
и всякакъв друг възможен артикул. Всяка телевизионна игра – от Биг Брадър до Дансинг 
старс, голямата част от шоу продукциите и забавленията стават интерактивни, при което 
зрителят непрекъснато е насърчаван да прати SMS или да позвъни, при което може да по-

                                                   
1 Митев, Петър-Емил, Иван Хаджийски, четен днес, Запад-Изток, С., 2007, с. 85 – 86. 
2 Проучване: не щем по-високи заплати, ако се бачка допълнително, в. „19 мин.“, 26.01.2009, с. 2. 
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лучи шанса да „спечели“, да бъде „награден“. При това всичко най-често изглежда като 
викторина или някаква друга игра, която обаче шансът ти дава възможност да спечелиш. 
Така пазарното поведение и социалните успехи и загуби стават неотличими от поведението 
в един игрален дом.  
В същото време са малко българите, които играят на борсата, т.е. готови са да губят, не 

само да печелят, както е при телевизионните игри, тъй като не са научени на рисково пове-
дение и на несигурност и са склонни да изберат сигурността пред риска. Национално пред-
ставително проучване на „Маркет линкс“ от юни 2007 г. показва, че за българина единст-
вено наличието на недвижима собственост дава житейска сигурност. Сигурността на бан-
ковия депозит биха избрали 8 % и едва нищожните 2 % биха се ориентирали към покупката 
на акции1. 
Страна с догонващо развитие би имала допълнително предимство при увеличено работ-

но време поради ниската производителност на труда. Затова се нуждае и от по-голяма маса 
на труда, ако иска да има такова конкурентно предимство. При това следва да се има пред-
вид, че след като в продължение на дълъг период в глобален план, особено в развитите 
страни има намаление на броя часове, отработвани от един човек годишно, сега на редица 
места се оформят противоположни тенденции, което е допълнително предизвикателство 
към страните с догонваща модернизация. С най-продължително работно време са работе-
щите в Южна Корея и това е един от факторите за ускорено развитие на тази страна. В 
България също има тенденция към нарастване на работното време, както при самонаетите 
лица, така и при немалка част от работещите, които съчетават различни работни места. 
Трябва да се отбележи обаче, че според изследване на ОИСР две съседни нам страни – 
Турция и Гърция, са сред десетте държави с най-много отработени часове на човек годиш-
но2. Като цяло в глобален план има тенденция отново да нараства относителният дял на 
работното време. 
В същото време българите са маниаци на тема образование. Според традиционното про-

учване на сп. „Жената днес“ от 2005 г., направено от агенция „Галъп“, 99 % от висшистите 
у нас смятат, че децата им трябва да бъдат с висше образование, 77 % от среднистите и 
44 % от хората с ниско образование искат децата им да учат висше образование. Очевидно 
тук дава отражение традицията в едно бедно общество, в което образованието се разглежда 
като основен механизъм за социален растеж. 

4.2.2. Трансформации в потребителските ценности и поведение  

Втората индустриална революция и кейнсианската регулация на икономиката в развити-
те страни създават системи на функциониране на икономиките, основаващи се върху сти-
мулиране на потреблението. Към това сега се добавя фактът, че рязко увеличената и глоба-
лизирана конкуренция започва да възприема потребителя не като масов и еднотипен инди-
вид, а чрез маркетинга проучва и въздейства върху един все по-фрагментизиран и динами-
чен потребителски пазар. Обаче в условията на догонваща модернизация и експортноори-
ентиран растеж шансът на страни като България да ускорят развитието е не чрез стимули-
ране на потреблението, а чрез насърчаване на износа и високата норма на спестяване, която 

                                                   
1 Бъчварова, Р., Инвестиции и мечти, в. „Капитал“, 7-13 юли 2007, с. 9. 
2 Къде виреят най-големите работохолици, http://www.dnes.bg/article.php?cat=4&id=48744, 22.05.2008. 
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има значение за фискалното здраве на икономиката. Поне така е постигнат в продължение 
на три десетилетия ускореният ръст на Китай и на останалите страни от Югоизточна Азия. 

 Всъщност страните с догонваща модернизация винаги създават различни механизми за 
отложено потребление, за разлика от развитите страни, които по кейнсиански стимулират 
потреблението, а не спестовността; поощряват не ограничението, а вложенията в производ-
ство за износ. В Япония и Китай принуждават гражданите повече да спестяват поради лип-
сата на държавна организация на здравната система. В това отношение у нас ниското рав-
нище на доходи и силната зависимост от предходни периоди обуславят специфичното съ-
четание на ценности. Държавата се опитва като в Западна Европа да осигурява задоволява-
не на основни социални потребности и нормата на спестявания у нас е по-ниска в сравне-
ние с Япония, Китай и много други държави. 
В страни като нашата допълнителни противоречия възникват и поради екзогенния про-

изход на голяма част от потребностите и огромна част от предметите за масово потребле-
ние, създадени най-напред в САЩ и Западна Европа. Това дава огромни възможности на 
Запада и особено на САЩ за т.нар. „социологическа пропаганда“ чрез начина на живот и 
образците на консумативно поведение. 
В периода на преход радикално се променя отношението между доходите и наличието 

на стоки за потребление. Ако преди това имаше пари, но нямаше достатъчно стоки, сега е 
обратното и то – в условия на рязко падане на доходите на българина. Затова за огромната 
част от българите най-важното при покупката е цената на стоката. Според проучване на 
института за маркетингови проучвания GFK, чиято централа е базирана във Виена, 70 % от 
българите се интересуват при покупка единствено от цената на стоката, а други нейни ха-
рактеристики като например качеството се пренебрегват1. 
В същото време за една част от населението у нас промените през последните 20 години  

водят до силно нарастване на демонстративното потребление, с цел утвърждаване на съот-
ветен статус. Причините за това са не само бедността на страната, но и фактът, че поради 
характера на промените голяма част от новопоявилата се буржоазия е съставена от марги-
нални кръгове на „борци“, „мутри“, хора без предходен значим авторитет в обществото. За 
тях демонстративното потребление се превръща в основен инструмент за социално самоут-
върждаване. У нас има повече скъпи коли на човек от населението в сравнение със Западна 
Европа, което е ярък израз на демонстративното потребление на парвенюто. Това демонст-
ративно потребление е инструмент за компенсация на нисък социален статус и съответните 
възприятия. По подобен начин се очертава по-голямата роля на престижното потребление 
при маргиналните слоеве на новопоявили се богаташи, тип „мутри“, сред турци и цигани.  

4.2.3. Отношение към богатството и неравенството 

При неолибералните модели на икономически растеж, доминиращи в глобален мащаб 
през последните десетилетия, е налице ускорен растеж на неравенството и наличие на един 
малък, но рязко увеличаващ богатството си икономически елит. В развитите страни запаз-
ването на нормалното функциониране на социума при нарастващо неравенство е резултат 

                                                   
1 Николова, Цв., 70 % от нашенци търсят евтиното, чистотата и качеството не ги интересуват,  

в. „Монитор“, 16.08.2006. 
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на приемането и престижа на богатството, от една страна, и търпимостта към големи раз-
личия в доходите – от друга. 
У нас партиите по необходимост се опират даже на по-крайни неолиберални модели, особе-

но при данъчната политика на преразпределение на доходите. Догонващата модернизация, 
основаваща се на привличането на капитали отвън, много по-големи форми на социално нера-
венство в сравнение даже със САЩ или Западна Европа.  
В същото време обаче у нас съществува много по-голяма нетърпимост към неравенство-

то при разпределението на доходите, както и силни възприятия за нелегитимност на богат-
ството. При това те са съчетани с две ценностни противоречия. Първото противоречие е 
свързано с факта, че според изследванията предприемаческата активност се възприема като 
основна европейска ценност у нас, но, от друга страна, има негативизъм към богатия и към 
по-високата степен на социално неравенство. Причината за това е масовото мнение, че с 
честен труд у нас не можеш да забогатееш. Затова при изследване на агенция „Медиана“ от 
2007 г. 45 % от българите заявяват, че „няма честен бизнес – всичко е далавера и мошени-
чество“, а 47 % заявяват, че „доходите на най-богатите не трябва да надвишават повече от 
три пъти тези на най-бедните“. На въпроса „Българските бизнесмени допринасят ли за раз-
витието на страната, или само си пълнят джоба?“ 58 % отговарят „Не, само забогатяват“ и 
едва 19 % смятат, че те „допринасят“1. 
Второто ценностно противоречие е свързано с факта, че поради намаляването на данъч-

ната осигурителна тежест работодателите в България през последните години са спестили 
милиарди левове, но огромна част от тях се използват не за инвестиране и за икономическо 
развитие, а за луксозно потребление и недвижима собственост. 

4.2.4. Социален капитал и организационна култура 

Според класическото изследване на Робърт Пътнам през 1993 г., в което той формулира 
хипотезата, че колкото „по-алтруистично“ е едно общество, толкова по-високо е качество-
то на действащите в него политически и държавни структури, социалният капитал се възп-
риема като имащ ключово значение за успешното развитие на една страна, включително и 
за успешната организация и контрол на икономическия живот.  
Догонваща модернизация не е възможна без наличието на такъв капитал. От него зависи 

обединяването на хората за лесна и бърза реализация на съвместни проекти, за успеха при 
създаването и работата в екип и за способността за успешна организация при осъществява-
нето на съвместни цели. От това зависят създадените системи за социално осигуряване в 
здравеопазването и в други области, които би следвало да функционират върху основата на 
принципа на солидарността. В това отношение нашата страна се намира в изключително 
неблагоприятно положение, поради изключително ниското равнище на социален капитал и 
следващите от това дефицити в организираността и организационната етика, необходими 
за големите организации. Множество международни сравнителни изследвания през пос-
ледните години установяват, че българите са сред народите с най-високо равнище на недо-
верие не само към институциите, но и помежду си. Страната се води сред т.нар. „Low trust 
countries“, в които цари недоверие към „ближния“ и това създава изключително ниско рав-
нище и на обществена солидарност и организираност. Това рязко снижава способността на 

                                                   
1 Колев, К., Искаме капитализъм с бедни капиталисти, в. „Труд“, 18 юли 2007, с. 14. 
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хората за кооперативни действия и ефективност във функционирането на икономиката, 
гражданското общество и държавата.  

Първо. Рязко е затруднено функционирането на пазарните взаимодействия. Без доверие 
не е възможно успешно взаимодействие между потребител (клиент), търговец, производи-
тел, както и между отделните фирми. Всъщност без морал, „втъкан“ в поведението на па-
зарните субекти под формата на доверие и кооперативност, пазарите не функционират 
ефективно. Главен проблем на пазарната икономика стават политиките и технологиите на 
генериране на социален капитал. Оттук следва и доминирането на дребния семеен бизнес у 
нас и неспазването на договорните задължения. 

Второ. Ниското равнище на социален капитал затруднява функционирането на граждан-
ското общество и гражданските организации, важни за успешното функциониране на паза-
ра. Оттук – и ниското ниво на обща организираност, бърз разпад и неефективност на всяка 
организация. Неслучайно ние сме една от страните с най-много партии в света не само на 
човек от населението, но и в абсолютния смисъл на думата. Веднага след като се създаде 
нова партия, тя започва да се „цепи“. Ниското равнище на кооперативност води до липсата 
на способност да се създаде устойчива и ефективна голяма организация за съвместни дейс-
твия. Не можем да очакваме например неколцина съседи да се обединят и да боядисат вхо-
да на блока, в който живеят – нещо, което е обичайно например за група американци. Со-
циализмът се опита да го създаде чрез големите организации, но разпадът му доведе до 
гигантско унищожаване и на социален капитал. Сега съществува абсолютно пренебреже-
ние към всичко, което изисква коопериране и общи усилия, налице е крайна степен на ин-
дивидуализъм у българина и неготовност за действия в името на общността. Банален при-
мер е отношението към общата собственост, особено в големите блокове в градовете, 
ужасната мръсотия и това, че никой не се съобразява с останалите. 

Трето. Без доверие държавата не функционира ефективно. От една страна, доверието 
към нейните възможности и към политиците, стоящи начело, са изключително ниски. От дру-
га страна, държавата не изпълнява основни свои функции и ангажименти; извършва действия, 
с които съсипва доверието към себе си. От трета страна, липсата на социален капитал рязко 
снижава способността за самоорганизация и води до ситуация, при която държавата се нато-
варва с рязко увеличени очаквания, на които трудно може да се отговори. Например студенти 
се сбият и един от тях пострада от пиянството на двама други – започват протести срещу дър-
жавата, че не си била свършила работа. Катастрофира автобус поради нечия немарливост – пак 
държавата се оказва виновна в едно общество, в което гражданите не успяват да се самоорга-
низират. За всеки проблем, който отделни индивиди или групи не могат да решат, започват да 
обвиняват държавата и се очаква от нея тя да се справи с него. 
Големият проблем на трудовата етика в България днес е, че държавата по същество за-

губи своите функции на институция, която активно работи за формирането на човешки 
капитал –в комплексния смисъл на думата и чрез системите на социализация. Поради това 
повече от всякога имаме значима дистанция между съществуващо у нас състояние и дъл-
жимите образци на развитие на трудовата етика във високоразвитите държави. Успешната 
догонваща модернизация не е възможна без нов синтез на морала в икономиката на Бълга-
рия, който предстои и трябва да бъде осъществен и от етиците, и от участниците в иконо-
мическия живот, и от институциите на държавата. 
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„ДОБРОТО“ НА ПАЗАРА 

доц. д-р Валентина Драмалиева, 

УНСС 

Доброто е най-значимата и широкоразпространена общочовешка ценност във всички со-
циални сфери. Тясната й връзка с поведението я превръща в основна ценност за морала и 
етиката. Причината за всеобхватността и вечната актуалност на доброто е, че то изразява 
съвкупността от всички най-значими ценности на обществото в дадено историческо време. 
Затова доброто е всепризнат критерий за морална оценка на поведението. Също така то се 
възприема като цел и мотиватор на поведението в моралния живот. „Прави добро!“ се е 
превърнало в неоспорима морална (етична) норма. 
Но именно доброто обикновено се сочи като основна причина за противопоставянето на 

бизнеса и морала, защото то като че ли няма място на пазара. Бизнесът носи всички особе-
ности на икономическата среда, където поведението е насочено главно към печалба, кон-
куренция, грижа за себе си, постигане на собствения интерес. Същевременно той е сфера 
на формално общуване, където се постигат чисто рационални цели. А моралът и етиката 
задават съвършено различни ценности, свързани предимно с духовно извисяване, правене 
на добро, съгласуване на интересите, грижа за другите хора и т.н. Затова бизнесът се свър-
зва с печалбата и „правенето“ на пари, а моралът – с „правенето“ на добро. Това обаче не е 
достатъчно основание за противопоставянето им, тъй като се акцентира само върху разли-
чията помежду им, които се абсолютизират. 
А между бизнеса и морала съществуват също и общи неща, например – необходимостта 

и в двете сфери да се съчетават индивидуални и общи интереси. За морала, разбира се, това 
е основна цел, подчинила всичките му функции, механизми на действие, ценности и норми. 
Защото именно постигането на такъв баланс прави възможен социалния живот на всяко 
равнище. Моралът предлага изпитани модели, принципи и критерии за компромисно реша-
ване на вечната дилема за човека – от една страна, естествените му егоистични стремежи, а 
от друга – невъзможността да живее и се реализира извън някаква общност. Никак не е 
чудно обаче, че и в бизнеса постигането на баланс между егоистичните интереси на инди-
вида и обществените интереси е абсолютно необходимо. Бизнесът не може да съществува, 
ако не реализира произведеното. А именно обществото е негов потребител. Това означава, 
че бизнесът трябва да е съобразен с обществените потребности, интереси, желания и ценности. 
Бизнес агентите не биха могли да печелят, ако преследват единствено собствените си абстрак-
тни интереси за печалба, без да се интересуват от обществото. Съгласуването с обществените 
интереси е приоритет на морала, но очевидно това е важно и за бизнеса. 
Бизнесът действително не си поставя директно морални цели, като „правенето“ на доб-

ро, но той също има морална страна. Тя е свързана например с необходимостта обществото 
да го одобри и приеме. Затова той се очертава като безспорен обект на морални оценки, 
морални изисквания, морални отговорности, непрестанен контрол и дори наказателни мер-
ки от страна на обществото. Наложилата се в бизнес етиката максима „В бизнеса се грижи 
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първо и най-вече за клиента – пазарът ще се погрижи за теб“ разкрива именно зависимост-
та на бизнеса от обществото. Това не оспорва основната цел на бизнеса – печалбата, а по-
казва, че достигането й се опосредства от множество фактори и изисквания, а не е самоцел. 
Върху това се гради и идеята за социалната отговорност на бизнеса. 
Печалбата и доброто могат не само да се противопоставят, но и да се синхронизират в 

определена степен. От една страна, заради това, че печалбата в бизнеса допринася същев-
ременно и за общественото благо и добро, тъй като резултатите от бизнеса задоволяват 
обществени потребности. От друга страна, „правенето“ на добро в бизнеса съвсем не е изк-
лючение, макар че то не е основна мотивация за бизнеса, нито пък е негова цел. 
Моралът има свое място в бизнеса. Като система за оценяване и регулиране на общест-

вените отношения и поведение той действа във всички сфери, макар че не във всяка от тях 
използва едни и същи механизми, ценности и норми. Моралът се повлиява от особеностите 
на средата, в която действа. В този смисъл и бизнесът не е изключение. Той изисква спе-
цифични морални ценности и норми, които да съответстват на неговата същност и основни 
цели, без да им противоречат. Затова не трябва да се очаква, че всички широковъзприети 
морални стандарти от ежедневието и житейското общуване може да се прилагат директно в 
бизнеса. Моралът в бизнеса се адаптира към неговите особености и не е пресилено да се каже, 
че бизнесът има свой морал, със свои основни ценности, принципи и модели на поведение, 
които, без да противоречат на морала изобщо, са по-скоро негова конкретизация. 
На пазара абстрактното човешко „добро“ се съчетава с традиционни за бизнеса цели – 

печалба, разгръщане, технически напредък – и придобива нови измерения. В бизнес етика-
та понятието „добро“ балансира икономическите ценности, целите и резултатите на бизне-
са, с моралните ценности и целите на обществото – в интерес на двете страни. Това поня-
тие като че ли се оказва по-близо до първоначалната антична представа за доброто, съчета-
ващо в едно разбиранията за материално благо и за морално добро. Постепенно икономи-
ческото развитие и разпадането на героичния идеал са довели до разрив между материал-
ните блага и моралните добродетели. В развитието си цивилизацията е разделяла, противо-
поставяла и отново приближавала тези две представи, но така или иначе те остават дълбоко 
свързани и в повечето езици се означават с една и съща дума.  

„Доброто“ намира своите конкретизации на пазара. Днес все повече се говори за добър 

бизнес, добра бизнес практика, добра репутация, добро сътрудничество, добър мени-

джър. А познатият на всички морален принцип „Прави добро!“ също присъства сред ети-
ческите стандарти на пазара, макар и в своята „отрицателна“ формулировка. 

Добър бизнес  

Добрият бизнес е успешният бизнес. Но за успеха са нужни усилия в различни посоки. 
Освен това, дори за бизнеса успехът не е приемлив „на всяка цена“. Тогава, кои са грани-
ците на успешния бизнес? 

Бизнес може да е всяка икономическа дейност – производство, търговия или извършване 
на услуги. Заедно с това обаче тази дейност трябва да отговаря и на още поне три условия: 
1) да съдържа размяна (търговски компонент); 2) да преследва печалба като основна цел 
(спекулативен компонент); 3) да е насочена към задържане на пазара (пазарен компонент). 
Всяко от тези условия трябва задължително да е налице – иначе дейността няма да е биз-
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нес. Ако дадено производство (плетене на пуловери например) не е насочено към размяна, 
то е просто хоби или забавление. Ако не преследва печалба като основна цел, то вероятно е 
благотворителност или грижа за някого. Но дори и да отговаря на тези две условия – раз-
мяна и печалба, дейността все още не е бизнес в истинския смисъл на думата, ако не съ-
ществува стремеж към задържане на пазара. Когато акцентът е само върху продажбата, 
може би става въпрос просто за обичайна или случайна размяна. Ако акцентът е само вър-
ху печалбата – може би за спекулация. Истинският бизнес е това производство (търговия 
или услуга), което съчетава в себе си търговски, спекулативен и пазарен компонент. Имен-
но тези са и предпоставките за добър бизнес. 

Направеното уточнение на понятията е важно, защото помага да се разбере отношението 
на бизнес агентите към дейността, която те наричат свой бизнес. Най-често те свързват 
бизнеса само със задължителната (потенциална или реална) размяна и със задължителната 
печалба като основна цел. Оставането на пазара се възприема като естествено следствие, 
като късмет, като „Божа работа“, като „ще видим – после ще му мислим“ или просто като 
едно пожелание. Но смисълът му е далеч по-дълбок. 

Оставането на пазара е абсолютно задължително условие за бизнеса, защото от него 
произтичат важни изисквания, свързани с неговия успех. 1) Това е мисъл за утрешния ден 
на бизнеса и затова се изисква сериозен аналитичен подход към неговото настояще и бъ-
деще. 2) Постоянна грижа за устойчивостта, разширяването и развитието на бизнеса, в т.ч. 
и на печалбата. 3) Преценяване и познаване на конкурентите на пазара и заявка за изравня-
ване с тях или за постигане на надмощие. 4) Насоченост към търсене на нови техники и 
технологии и към новаторство във всички посоки, което развива предприемчивостта и сво-
бодната инициатива. 5) Непрекъснато съобразяване с интересите и ценностите на потреби-
телите, тъй като оставането на пазара зависи най-вече от тях. 

Или, обобщено – оставането на пазара е важно условие, защото е свързано със стремеж 
към адекватно пазарно поведение, което безспорно увеличава ефективността на бизнеса. Без 
него бизнесът трудно може да изпълнява другите две условия – да влиза в надеждни размен-
ни отношения и да постига печалба – особено в по-дългосрочен план. Затова добър бизнес е 
този, който постига добра печалба, но заедно с това има адекватно пазарно поведение. Пос-
ледното означава познаване и максимално съобразяване с всички особености и изисквания 
на пазара. То включва и това, което се нарича добра бизнес практика. 

Добра бизнес практика 

Измеренията на това понятие не са единствено и само добрите икономически резултати, 
а цялостен комплекс от съвременни пазарни изисквания и критерии. Добрата бизнес прак-

тика е поведението на пазара, което съчетава постигането на икономически цели със зачи-
тане и съблюдаване на ценностите, нормите и принципите на бизнес етиката. 

Става въпрос за съвкупност от наложили се широкоразпространени етически стандарти, 
които са адаптирани към спецификата на икономическата среда и се използват като крите-
рии за регулиране на поведението в бизнеса в интерес и на бизнеса, и на обществото. От 
една страна, изискванията на бизнес етиката улесняват общуването в самия бизнес и са от 
полза за бизнес агентите. Добрата бизнес практика прави отношенията между тях по-
сигурни и предсказуеми, което се отразява и върху ефективността на бизнеса. Заедно с това 
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бизнес етиката подпомага регулирането и балансирането на вътрешните организационни 
отношения и така подкрепя мениджмънта в усилията му за по-голяма ефективност. От друга 
страна, зачитането на определени етически стандарти прави по-надеждно общуването между 
бизнес агентите и потребителите, което е от взаимна полза и за двете страни – човешките 
ценности и правата на потребителите са гарантирани, а бизнесът привлича повече клиенти. 

Добрата бизнес практика създава условия за успешен бизнес. Тя предизвиква об-
ществено одобрение, а бизнесът отдавна е осъзнал неговата полезност. Само недалновидни 
или случайно попаднали в бизнеса хора възприемат добрата бизнес практика като ограни-
чение за бизнеса. Съвременният мениджмънт все повече я налага като надежден икономи-
чески инструмент за постигане на ефективност. Именно затова поведението, което зачита 
етическите стандарти във всички важни за бизнеса отношения – с потребителите, с другите 
фирми и вътре във фирмата – се възприема като добра бизнес практика. С „добра“ се озна-
чава разумно балансираното съчетание на икономически и етически критерии, на икономи-
чески правилно и етически правилно поведение на пазара. 

Добрата бизнес практика е тясно свързана с понятието лоялна конкуренция, защото под-
държането на конкуренцията в оптимални и „здравословни“ за бизнеса и обществото гра-
ници е изключително важно. Това обаче не произтича от спонтанните процеси в стопанс-
кия живот, а изисква допълнителна целенасочена намеса, която да постави конкуренцията в 
рамките на определени правила и да изисква лоялност към тях. Добрата бизнес практика 
ограничава конкуренцията в рамките на лоялност, взаимен интерес, взаимно зачитане на 
правата и човешкото достойнство, опазване на живота, спазване на договореното, справед-
ливост, ограничаване на умишленото причиняване на щети. Правилата не възпират конку-
ренцията, а целят да балансират оптимално свободния избор и размяната между икономи-
ческите агенти, да уравновесят търсенето и предлагането и максимално да доближат цената 
до стойността на стоката. Те са в интерес и на бизнеса, и на обществото.  

Моделът за лоялна конкуренция допринася бизнесът да се приема като делова игра със 
свои правила, цели и критерии, в която играчите са улеснени, защото знаят какво се очаква 
от тях и какво могат да очакват от другите. Както в играта, така и в бизнеса, печалбата и 
добрите резултати зависят най-много от умението да се играе майсторски при добро позна-
ване и спазване на правилата, но без измама. Дори рискът и блъфирането в бизнеса, подоб-
но на играта, са в рамките на предварително установени и взаимно възприети правила. 

Когато правилата не се спазват, а спонтанността на конкуренцията се абсолютизира, е 
налице нелоялна конкуренция. Тя застрашава бизнеса – възпрепятства икономическата 
ефективност и същевременно е в ущърб на обществото, което я прави неетична. Нелоялна-
та конкуренция е обществено неприемлива и създава отрицателни потребителски нагласи, 
които допълнително влияят отрицателно върху ефективността на бизнеса. Добрата бизнес 
практика категорично изключва нелоялната конкуренция.  

Добра репутация 

Освен че привлича повече клиенти с директно предизвикано обществено одобрение, 
добрата бизнес практика влияе върху икономическата ефективност и в дългосрочна перс-
пектива чрез добрата репутация, която създава. Добрата репутация е трайно наложило се 
положително мнение на пазара за определени бизнес агенти, признаващо техния авторитет 
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и заслугите им (1) за производството и разпространяването на качествени и сигурни стоки 
и услуги и (2) за съблюдаването на добра бизнес практика. Това мнение се основава на ми-
нало поведение и е свързано с аналогични очаквания за бъдещето. Много важно е да се 
отбележи, че добрата репутация на пазара се възприема именно в единството на двата й 
основни аспекта – качествен продукт и зачитане на етически стандарти.  

Всички икономически агенти предпочитат да влизат в отношения с фирми, които имат 
добра репутация, защото по този начин си гарантират сигурни сделки и минимизиране на 
загубите. По този повод се казва, че има два начина за успешен бизнес – или да се партнира 
с фирми, които имат добра репутация, или да се предприемат широкомащабни мерки за 
сигурност, с цел за предпазване от евентуална измама. Вторият вариант обаче налага из-
разходването на много средства, което намалява печалбата. Затова фирмите държат на доб-
рата си репутация и се стремят да партнират с такива, които също имат добра репутация. 
Хората, от своя страна, също предпочитат да работят във фирми, които имат добра репута-
ция. Потребителите също предпочитат да са клиенти на фирми с добра репутация. Така 
добрата репутация се оказва едно от средствата, чрез които обществото „принуждава“ биз-
неса не само да задоволява потребностите му, но и да защитава интересите, да зачита цен-
ностите и да гарантира правата му. 

Практиката показва, че поддържането на добра репутация е отговорно и трудно, защото 
изисква много грижа, постоянство и инвестиции. Но в крайна сметка се отплаща – това са 
оправдани усилия за печелене на клиенти, поддържане на трайни отношения, наемане на 
надеждни работници и служители, задържане на пазара. Лошата репутация в голяма степен 
е резултат от незачитане на бизнес етиката. Да се избяга от нея е почти невъзможно. Паза-
рът санкционира лошата репутация чрез осуетяване на бъдещи сделки, което прави бизнеса 
неефективен. 

Добрата репутация е средство за постигане на ефективност в бизнеса и чрез доверието, 
което тя поражда – доверие от страна на обществото към бизнеса и доверие между самите 
бизнес агенти на пазара, когато те общуват помежду си. Доверието е етическа категория, 
която е определяща в ежедневните отношения и в житейския морал. Тя обаче е придобила 
икономически измерения и значимост заради влиянието си върху ефективността на бизне-
са. В този си аспект доверието означава отношение към бизнеса или към другите бизнес 
агенти, основаващо се на убеденост в тяхната добросъвестност, почтеност, лоялност, чест-
ност, справедливост, поемане на отговорност и спазване на договореното. С други думи, 
доверието се гради върху убедеността, че се съблюдава добрата бизнес практика. Затова 
доверието е основна ценност и в бизнес етиката. 

Когато доверието не е на висота или изобщо липсва (независимо дали поради непозна-
ване на другата страна, поради лошата й репутация или по друга обективна причина), дело-
вите партньори се стремят да се подсигурят или дори преосигурят, за да не понесат евенту-
ални щети. Те взимат мерки и изразходват средства, време и усилия, което намалява печал-
бата на бизнеса. А когато между страните има обосновано доверие, то създава условия за 
повишаване ефективността на отношенията и на бизнеса като цяло. Именно така се пораж-
да и добро сътрудничество. 
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Добро сътрудничество  

Сътрудничеството е също толкова важно за пазара и за бизнеса, колкото и конкуренция-
та. За бизнес агентите отдавна е ясно, че за да си гарантират по-голяма ефективност и пе-
чалба, трябва да си осигурят добро сътрудничество и партньорство. Това е очевидно за те-
зи, които имат допълващи се дейности и интереси – доставчици на суровини и производи-
тели; търговци и банкери; инвеститори и строители и т.н. Отношенията между тях са бази-
рани не само на общите им интереси, но и на взаимно зачитане на определени етически 
стандарти – справедливост, честност, лоялност, взаимно зачитане на правата, спазване на 
договореното, поемане на отговорност, уважение. Те съзнателно и целенасочено се стремят 
към добро сътрудничество, защото са взаимно свързани и зависими един от друг и това е в 
техен общ интерес. В тези отношения е възможно всяка от страните да печели и същевре-
менно да допринася за печалбата на другата страна. Затова добрият бизнес за тях задължи-
телно минава през доброто сътрудничество. 

Доброто сътрудничество е важно и за съдружията в бизнеса. Те съществуват отдавна и 
не изместват, а успешно допълват противопоставянето на пазара. Още в края на ХІХ и на-
чалото на ХХ век вече са характерни обединенията на капитали, формирането на бизнес 
тръстове и финансовият капитализъм. Тази многопосочност усложнява икономическите 
отношения и изисква съгласуване на различни нива. Водещ принцип в тази насока остава 
зачитането на правото за печалба както на партньорите, така и на конкурентите в бизнеса. 

Доброто сътрудничеството обаче засяга и компании с конкурентни интереси в опреде-
лен бранш или сфера. И никак не е странно, че конкуренцията не изключва сътрудничест-
во. В бизнеса винаги се налага да се решават проблеми или да се постигат цели, които са от 
изключителен интерес за всички конкуриращи се компании в определена сфера (бранш, пазар), 
но не са по силите на нито една отделна компания. Това обикновено е постижимо само чрез 
съвместните усилия на няколко организации. В името на такива общи интереси бизнес агенти-
те все повече разчитат на доброто сътрудничество. Увлечени в конкурентната надпревара по-
между си обаче, за тях често е трудно да си дадат сметка за реалната необходимост от търсене-
то на партньорство и сътрудничество на силно конкурентния пазар. Добро сътрудничество в 
този случай е това, което е от взаимен интерес както за конкурентите, така и за потребите-
лите на техния бизнес. Ако сътрудничеството е в интерес на бизнес агентите, но е в ущърб 
на потребителите, то се превръща в картел, което е неетично и незаконно.  

Добър мениджър 

Понятието „добър мениджър“ е доста далеч от това, което в житейските отношения на-
ричаме „добър човек“. Никой не очаква добрият мениджър да бъде въплъщение на всички 
морални ценности и безкористно да се грижи за чуждото добро. „Добър“ в голяма степен 
означава пригодност да се изпълняват определени дейности и да се постигат определени 
цели, които са приоритет за бизнеса. За да бъде подходящ за това обаче, мениджърът със 
сигурност трябва да притежава не само икономически и управленски, но също така – ети-
чески умения. 
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Мениджърът решава не само чисто икономически, но в голяма степен и социални проб-
леми, а заедно с това често се налага да изпълнява и социални функции. През 70-те години 
на миналия век именно мениджмънтът в бизнеса узрява за идеите да използва активно биз-
нес етиката като средство за решаване на поставените задачи, а също така – за постигане на 
по-голяма ефективност. Той се насочва към увеличаване на благото едновременно чрез 
усъвършенстване на бизнеса и чрез осигуряване на обществена приемливост за бизнеса. 

Бизнес етиката става приоритет за мениджъра в няколко посоки, които са от голямо зна-
чение за бизнеса: 1) при стратегическото планиране на бизнеса; 2) при организационните 
бизнес отношения във фирмата; 3) при отношенията с други фирми или икономически 
агенти; 4) при отношенията с обществото. Тъй като ролята на мениджъра е първостепенна 
във всички случаи на търсене и вземане на конкретни решения за действие, той поема и 
основните отговорности за осъществяването им. Затова за добрия мениджър е изключител-
но важно да формира в себе си нагласи и умения да използва етическите стандарти при 
анализа на всяка ситуация и при взимането на всяко решение на всяко ниво в бизнеса. 

Добрият мениджър има водеща роля както за изграждането, така и за функционирането 
на морала във фирмените и междуфирмените отношения, а също – в отношенията с потре-
бителите. Той е един вид „гарант“ за морала и за съблюдаване изискванията на бизнес ети-
ката. И не само защото той е авторитет за фирмата, а и защото има възможност за целта да 
използва администрирането. Същевременно мениджърът е отговорен и самото админист-
риране да се гради върху определени етични ценности, норми и принципи, за да е успешно 
цялостното управление на бизнеса. Измежду най-безспорните принципи е справедливостта, 
която несъмнено е една от най-високо ценените добродетели в деловия живот. Етическите 
стандарти предпазват управлението от заплахата да се превърне във формално и бюрокра-
тично администриране и насочват процесите във фирмата към стратегическата й цел, пос-
тигането на ефективност и печалба. 

От мениджърите се очаква да са етични към служителите, което означава: да зачитат 
техните права на хора, граждани, икономически агенти и служители; да уважават интере-
сите им; да се съобразяват с мнението им; да решават проблемите им. Когато справедли-
востта преобладава в поведението на мениджъра, той се възприема от подчинените като 
добър мениджър. Това подобрява имиджа и повишава авторитета му, като така подпомага 
изпълняването на строго професионалните му задължения. Усилията на мениджърите са 
водени главно от грижа за икономическата ефективност на бизнеса, който управляват. В 
поведението си те обикновено разчитат на реципрочност – етичното поведение и управле-
ние на мениджъра се възвръща във вид на лоялност от служителите и увеличена произво-
дителност. Добрите мениджъри днес използват бизнес етиката като икономически инстру-
мент за постигане на ефективност, печалба, развитие и задържане на пазара. 

„Прави добро!“ на пазара 

В житейските отношения „Прави добро!“ произтича от изключителната абсолютна цен-
ност на доброто за морала и затова е широковъзприета и безспорна морална норма и крите-
рий за правилно (етично) поведение. Обикновено „правенето“ на добро е свързано с безко-
ристна грижа за другите хора. 
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В бизнеса обаче няма безкористна грижа и нищо не е без корист, защото всяка дейност 
по определение е насочена към печалба. Затова вниманието е съсредоточено предимно 
върху собствения интерес и собственото добро на бизнес агентите, което има конкретно 
измерение – печалбата. Грижата за другите на пазара би обрекла собствения бизнес на про-
вал и невъзможност. Освен това в някои случаи печалбата за един в бизнеса означава загу-
ба за друг от конкурентите и така спонтанно винаги причинява зло. Затова в бизнес етиката 
„да се прави добро“ не е сред основните критерии за етически правилно поведение. На па-
зара тази основна морална норма присъства в своята „отрицателна“ формулировка, а имен-
но – „Не причинявай умишлено зло!“. Изискването е да не се вреди целенасочено на други-
те на пазара чрез измами, изнудване, насилие, саботиране на дейността им, уронване на 
добрата им репутация. 

С други думи, етически правилното поведение в бизнеса е това, при което всеки се гри-
жи сам за себе си и своята печалба, а не за другите. Това означава също, че етически пра-
вилното поведение допуска в конкурентната надпревара бизнес агентите да печелят, като 
се възползват един от друг, от некомпетентността на своите конкуренти, от собствените си 
предимства, от шанса. Етически недопустимо е само умишлено и целенасочено да се вреди 
с неикономически средства. Но етическият регламент не се изчерпва с това. Всеки бизнес 
агент поема ангажимент да съблюдава определени етически стандарти и да зачита правата 
на останалите хора – бизнес агенти, служители и потребители. Това е етическата страна на 
всяка дейност в бизнеса. 

Посоченото не означава, че на пазара изобщо не се прави добро. Там собствената печалба 
на бизнес агентите задължително и естествено е свързана със задоволяване на определени 
потребности на пазара, което означава, че тя същевременно допринася за общественото бла-
го, т.е. добро и за други хора. Макар и не безкористно, доброто присъства дори и като грижа 
за другите – крайни потребители, клиенти, работници, контрагенти и цялото общество. 

Доброто действително не мотивира бизнеса, но то остава трайно свързано с него. Добро-
то означава баланс в търсенето и постигането на много добри неща на пазара. Доброто оз-
начава също усилия за съвместяване на човешките интереси и ценности. Доброто означава 
и умение да се разпознава доброто от злото и да се предпочита доброто (или по-голямото 
добро за повече хора, или поне по-малкото зло) при вземането на всяко конкретно решение 
в бизнеса. Доброто означава да се печели, като едновременно се зачитат етическите стан-
дарти, валидни за бизнеса. Добър бизнес, добра бизнес практика, добра репутация, добро 
сътрудничество, добър мениджър са все конкретен израз на „доброто“, познато от житейс-
кия морал, но съобразено с особеностите на поведението в икономическата среда. 

Доброто, въплътено в изискванията на бизнес етиката, цялостно подпомага общуването 
на пазара. Когато заради някои етически изисквания на добрата бизнес практика бизнесът 
търпи известни моментни загуби от пропуснати възможности за печалба (пропуснати пол-
зи), това се коригира вбъдеще от добрата репутация, доверието и доброто сътрудничество. 
Дори ако се налага да се инвестира в добрата репутация и в печеленето на доверие, това е 
икономически разумна и затова – оправдана инвестиция. Защото бизнес етиката повлиява 
благоприятно върху ефективността на бизнеса предимно в дългосрочен план. 

В много случаи, разбира се, е възможно да се извлекат големи печалби именно от сдел-
ки, нарушаващи етическите стандарти. Но обикновено успехът е временен и скоро се прев-
ръща в своята противоположност. Нечестните печалби едва на по-късен етап се трансфор-
мират в щети, идващи от съдебни процеси, загуба на доверие, нарушена репутация, загуба 
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на клиенти, партньори и пазари. Възможни са и кумулативни ефекти, свързани с трайно 
наслагване на неблагоприятно влияние. Фирмите със сериозни намерения обаче, които 
държат на своя бизнес, като се стремят да останат на пазара и да се развиват, не допускат 
това. Те не разчитат само на моментната печалба тук и сега, а планират дейността си и в 
перспектива. Затова предпочитат да се откажат от свръхпечалби, постигнати „на всяка 
цена“ с измама или с други неетични средства, в името на това да си осигурят добра репу-
тация, доверие, обществено одобрение, оставане на пазара, които са изключително важни 
за бизнеса. 
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА  
МЕЖДУ МОРАЛ И ИКОНОМИКА 

ст.н.с. II ст. д-р Николай Михайлов, 

ИФИ – БАН 

Съществува ли причинно-следствена връзка в социалните отношения? Може ли да ка-
жем, че отношението икономика-морал съдържа не само социално взаимодействие, но 
сложни и понякога противоречиви отношения, които от социална гледна точка може да се 
определят като причинна зависимост. Преди много години Фр. Енгелс определи това раз-
биране като част от историческия материализъм. Както в природните явления господства 
причинно-следственото обяснение, така този принцип може да се приложи с известни уго-
ворки и в социалната сфера. Трябва да отбележим обаче, че Енгелс не е откривателят на 
тази природно-социална загадка. 

В началото на постановката на въпроса според мен стоят разсъжденията на Хегел, както 
и на позабравения френски мислител Шарл Фурие. Той преди много години описва цели 32 
критични състояния на болния, постоянно „кашлящ“ капитализъм. Кои са обаче причините 
за тези периодично повтарящи се състояния? Според Фурие една от главните причини е 
спекулацията, извършвана от капиталистите предприемачи с финансовия ресурс. Хегел 
добавя към тези разсъждения идеята за историческото развитие на социалния свят. Добре е 
известно, че той вижда върха на развитието в Пруската монархия. Но коя е социалната 
причина за историческо развитие, достигащо до прогрес въпреки периодичните кризи? 

В края на ХІХ и началото на ХХ в. са предложени три обяснения и теории, които са ак-
туални и често споменавани и днес. Карл Маркс обяснява зараждането на капитализма чрез 
своята добре известна теория за разоряването на селяните, присвояването на земите им за 
производство и формирането на нова, несъществувала дотогава класа. Икономиката или, 
както се изразява той, единството от производителни сили и производствени отношения 
определят капиталистическия строй и формират обществените групи, които той нарича 
„класи“. Така според марксизма историята не е нищо друго освен история на класовата 
борба. Класите като групи хора имат различно отношение към частната собственост, т.е. 
към прогреса. Ако се изразим с думите на Маркс, може да заключим, че „битието определя 
съзнанието“. През 1904 г. известният социолог, политолог, икономист и учен от световна 
величина Макс Вебер предлага друго обяснение на социалните закономерности. Според 
него капитализмът е създаден от протестантската етика в нейния калвинистки вариант бла-
годарение на присъщите качества на определен човек или дори на група хора: трудолюбие, 
спестовност, вяра в начертания път от Бога, споделяне на целите с други хора. Според Ве-
бер в основата на това духовно отношение за формиране на капитализма стои един неясен 
импулс за натрупване на много повече стоки, пари и капитали, отколкото са необходими за 
удовлетворяване на собствените нужди. Този импулс е исторически уникален. Изразява се 
най-добре от протестантството, наложено от социални и психологически напрежения върху 
вярващия, с цел да докаже своето спасение от Бога. Вярата според Вебер създава капитализма. 
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Или, казано с горните думи, съзнанието определя битието. Капитализмът ще съществува, до-
като непреходната религия стимулира икономическата дейност. Моралът ръководи икономи-
ката. Протестантската етика е и мотивация, и легитимация за капиталистическо натрупване. 
При това Вебер прави уговорката, че само западният пазар има способността ефективно да 
търси ползата и да намира най-ефикасните методи за постигането й. 

Вернер Зомбарт предлага друга схема в многобройните си книги. „Съвременният капи-
тализъм“, „Евреите и съвременния капитализъм“, „Буржоа. Квинтесенция на капитализма и 
студии по развитие на съвременния капитализъм“, „Бъдещето на еврейския народ“ – във 
всички тези книги, писани в началото на ХХ в., той въвежда етическо обяснение за създа-
ването и съществуването на съвременния капитализъм. В своите разсъждения Зомбарт се 
опитва да критикува материалистическото тълкуване на Маркс за зараждането на капита-
лизма, като издига тезата, че модерното капиталистическо западно съзнание не е следствие 
на исторически обусловени материални причини, а е следствие на особен дух, който той 
нарича „Предприемачески дух“ (Wirtschaftsgeist). Зомбарт обаче стига и по-далеч. В осно-
вата на капитализма с неговия култ към парите, експлоатацията и буквалното изстискване 
на наемните работници стоят евреите с техните национални характеристики. Евреите са 
предопределени от техния „талмудски разум“, който от векове ги е възпитавал да спекули-
рат и да мамят другите участници в обмена. Да се отървем от евреите обаче не означава, че 
трябва да посегнем на капитализма. В тази ситуация евреите са излишни, тъй като са вредни за 
т.нар. „западен дух“, представен най-силно и автентично от немската нация. Така Зомбарт пред-
хожда нацизма и расизма и смело можем да твърдим, че става един от съавторите на Хитлер за 
окончателното решение на еврейския въпрос – изтребване до „свършване“ на човешкия матери-
ал. Подобно на Вебер Зомбарт счита, че религията има основно значение, но превъзходството 
принадлежи на етноса, а не на етоса. В такъв смисъл може да кажем, че според Вебер етносът 
определя икономиката, а моралът на етноса създава икономическите отношения. Тук отново 
заключението е, че съзнанието определя битието.  

Няма да коментирам изложените досега три главни схващания за възникването на капи-
тализма, сътворени през ХІХ в. Ще отбележа само, че те са пример, който показва как по-
вече от 200 години човечеството търси и обяснява причинно-следствената връзка между 
икономика и морал. 

Двадесети век продължи философската традиция и я обогати с друг, различен фило-
софски натюрел и изводи. Отново ще цитирам три главни постижения, интересни според 
мен за нашата тема. На първо място Франкфуртската школа на Адорно и Хоркхаймер об-
вързва горепосочените проблеми с отношенията култура-човек-природа. Така поставен, 
въпросът се превръща в основа на т.нар. критическа теория за обществото – обществото се 
управлява от митове, то е болно, т.е. има криза в отношенията между култура и природа, и 
напрежение между различните социални групи. Икономиката е тип култура, от която стра-
да не само обществото, но тя погубва и самата природа. Тези възгледи можем да намерим в 
известната книга на Адорно и Хоркхаймер „Диалектика на Просвещението“, издадена за 
първи път в САЩ през 1944 г., където франкфуртците намират убежище от нацистките 
преследвания в Германия. Мартин Хайдегер, разсъждавайки по тези въпроси, прибавя лип-
сата на смисъл в историческата закономерност; нещо повече – той смята, че самата иконо-
мическа закономерност е илюзия и погрешен път за философията. От тази вредна илюзия 
може да се освободим само ако се доверим на „захвърлеността“ на човека и неговата обре-
ченост за смърт. През 50-те години на ХХ в. Хайдегер допълва тази теория с глобална кри-
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тика на технологията. Под „технология“ Хайдегер разбира преди всичко технологическата 
промяна и отражението, което тя дава върху социалното развитие. Технологичният прогрес 
според него понякога замества социалния и нерядко се превръща в социален регрес. Така 
според Хайдегер технологията е „виновна“ за всичко – войната, смъртта, разрушенията, 
нацизма. Според великия немски философ технологията създава икономиката и доказва 
липсата на икономически закономерности. Стремежът към увеличаване на продуктивност-
та на производството и обмена има дълбок ефект върху цялостната система на икономиката 
и морала.  

Критиката на Попър срещу Хегел и Маркс стига по-далеч – тя означава цялостно отри-
чане на историческата закономерност. Според Попър обществото не е достатъчно силно, за 
да разбира своето самостоятелно развитие и да търси някакви закономерности в него. Не 
само човешкото съществуване е трудно обяснимо, но и бъдещето е неясно и необозримо. В 
известната си книга „Нищета на историцизма“, написана като критика на марксовата „Ни-
щета на философията“, Попър не само напълно отрича историческото развитие, но се опит-
ва да докаже господството на англосаксонския либерализъм, индивидуализъм и социална 
активност. От идеите на Попър следват нови, главно англо-американски теории, разглеж-
дащи общото благо, пречупено през призмата на личния интерес и индивидуалната актив-
ност. Ще спомена имената на Джон Роулз, който подчертава радикалната отделност и раз-
личие на стремежите и желанията на хората; М. Сандел, който идентифицира общността 
като споделена идентичност, като при това значително смекчава общата нормативна регу-
лация; У. Гластон, който смята, че моралният субект е предимно индивидуалният човек, а 
не социално определен деец. Гластон дори говори за т.нар. отрицателна свобода, понятие, 
цитирано и от съвременни български автори, и подчертава приоритета на този тип свобода 
над социалните и граждански ценности.  

Няма да интерпретирам тези предложения на ХХ в. за отношенията икономика-култура-
историческа закономерност-либерализъм-марксизъм. И все пак е очевидно разнообразието 
на отношенията икономика-морал, срещащи се в тези теории. Икономиката понякога е взаи-
модействие с природата чрез културата; понякога е взаимодействие чрез технологията, или 
казано другояче, науката определя икономиката. Либерализмът и индивидуализмът, в които 
много изследователи, а и обикновени хора разпознават морала на новото време, премахват 
икономическата закономерност и приемственост, за да отворят път на т.нар. свободна ини-
циатива и предприемачество. Според либералите активната личност създава икономиката. 
Със сигурност ХХІ в. ще роди собствени схеми за обяснение на разглежданите явления. 

Аз обаче ще обърна внимание на други аспекти. Става дума за отношенията между иконо-
мика, труд и професионален морал. Може да изброим няколко причини, по които етиката е 
важна за икономиката или, казано с теоретичен език, за политикономията. На първо място, 
икономистите и като теоретици, и като хора имат собствени етически ценности, които им по-
магат да „творят“ политикономия. На второ място, всички участници в икономическия обмен, 
всички икономически дейци имат морални ценности, чрез които те влизат във взаимодействие 
и които споделят чрез своето поведение. На трето място, различните икономически политики, 
отделните икономически институции, а също така и навици въздействат върху хората по раз-
личен начин. Тези различни въздействия имат нужда не само от икономическа, но и от етичес-
ка оценка. Казано с други думи, само икономическата мяра за ефикасност е недостатъчна сама 
по себе си за оценка на различни икономически политики; необходимо е и етическо оценяване 
на следствията от съответните икономически действия. Може да се върнем към разсъждението 
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на Адам Смит, който коментира интересния феномен как личният интерес води до общо благо, 
ако според него има необходимата и достатъчна конкуренция, но и ако повечето хора в общес-
твото са приели общ морален закон, който да ръководи тяхното поведение. С други думи, ико-
номиката изисква моралното поведение да бъде ефикасно.  

Да приемем, че икономиката е обобщаващ термин на общия и специфичен профе-
сионален труд, следващ от историко-социалното разделяне на самия труд. Искам да кажа, 
че икономическите отношения труд-морал се променят и развиват не само чрез независи-
ми, отвъдсоциални необходимости, а също така и от действащия субект – с неговото съзна-
ние, цели и мотиви. Следователно отношенията икономика-морал показват на пръв поглед 
една етика на субекта, чиято социална и лична дейност се определя от неговата подготовка. 
Казвайки това, не трябва нито за момент да забравяме, че в икономическите условия, в ко-
ито живеем в момента, съществуват частната собственост и предлагането на платен труд. 
Вярно е, че работническата класа силно намалява под влияние на развитите нови техноло-
гии, интензификацията на производството и т.н. В същото време отношението собственик-
наемен професионалист не е премахнато и няма никакви изгледи това да стане в скоро 
време. Може да направим извода, че никой не е в състояние да заобиколи въпроса за експ-
лоатацията, поставен от Фурие и Маркс. Тези отношения и от етическа гледна точка винаги 
присъстват в икономическата система на нашето общество. Според мен те обаче са пречу-
пени през сферата на професионалния морал и професионалната етика. Професионалният 
морал, възникнал преди хиляди години за първите представители на съсловията (професи-
ите) жреци – свещеници – лекари – юристи, и днес води до спорове кои от тях първи са 
започнали да се съобразяват с неговите предписания. Това е така, защото професионалният 
морал означава преди всичко специфично отношение към определен вид труд, в който се 
регламентират отношенията към обществените прояви за обслужване нуждите на широка 
група хора, самоусъвършенстване на професионалиста, а също така и специфично отноше-
ние към другите в дадена професия, наречено „колегиалност“. Професионалният труд обаче 
не се ограничава само в собствената си сфера, а характеризира достигната култура на цялото 
общество, което чрез този професионален труд усвоява себе си, задоволявайки собствените 
си потребности и нужди. И това е така от най-древни времена. Хиляди години човечеството 
познава Хипократовата клетва, професионалните клетви на римски юристи, клетвата на ри-
царя или воина, на тамплиерите, на монасите от Антиохия, Атон и т.н. 

Но как стоят нещата в собствено-производителната сфера? Дали в нея при масовата 
продажба на работна ръка, при срещата между собственик и наемен работник важат някак-
ви морални норми и отношения? Може ли да приемем, че целият драматизъм от срещата 
между труда и капитала се описва само с отношенията на търсене и предлагане? Може ли 
да говорим изобщо за професионална етика и морал, или става дума за борба между две 
класи? Има различни обяснения за това дали класовата борба продължава да оказва своите 
въздействия в нашето общество, или тя е останала в миналото; дали капитализмът се е 
променил дотолкова, че е станал съвсем различен от този, описан от Маркс и класиците на 
марксистката мисъл. Според мен днес капитализмът наистина е променен. Собствеността в 
строгия смисъл на думата не е еднолична, следователно в съвременния професионален мо-
рал неминуемо присъстват и интересите на професионалиста, на трудовия човек. Ако се 
запитаме влияе ли професионалният морал чрез труда върху икономиката, отговорът спо-
ред мен трябва да е положителен. Особено когато става въпрос за труда на лекари, юристи, 
учени и журналисти.  
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В съвременната литература може да се срещнат много идеи и теории, които анализират 
съвременния капитализъм и стигат до извода, че класовите отношения, описани от Маркс, 
вече не съществуват в чист вид. В тази връзка ми се иска да цитирам интересния труд на С. 
Райсник и Р. Волф „Знание и класа“, в който авторите пишат, че освен т.нар. класови про-
цеси съществуват и много политически, културни, икономически и естествени процеси, 
които те наричат „некласови“. Авторите дори стигат дотам, че формулират новото понятие 
за „полупролетариат“, който според тях представлява такава класа, която запазва връзката 
си със земята, но голяма част от времето си работи в различни капиталистически предпри-
ятия. Според тях без т.нар. некласови процеси са невъзможни и класовите процеси, които 
наблюдаваме в съвременното общество. Тази критика на класическата марксова теория за 
класите идва, за да избегне главното следствие от нея – проблема за експлоатацията. Както 
вече писахме по-горе, с налагането на либерализма в съвременното общество поставянето 
на ударението върху личния интерес и собственото благосъстояние се разглежда от много 
изследователи, включително и етици, като новия морал. В морален план обаче преоблада-
ването на личния интерес е неотделимо от егоизма. Дали наистина собственият добре осъз-
нат интерес е преобладаваща морална норма в съвременното общество? Иска ми се да ци-
тирам едно изследване от 1996 г. на Д. Хаусман и М. Макферсън, публикувано в тяхната 
книга „Икономически анализ и морална философия“. Това изследване описва следния екс-
перимент: на оживена улица, в един от най-космополитните градове на планетата – Ню 
Йорк, се оставя портмоне с пари и лична карта, съдържаща адреса на собственика. Изсле-
дователите са установили, че в над 50 % от случаите личната карта с парите са върнати на 
указания адрес. Изследователите правят извода, че в страната с най-широко приложение на 
либерализма като политика и морал може да установим преобладаване на социалните нор-
ми над егоистичните желания. Има и други изследвания, които потвърждават тези заклю-
чения. Според мен изводът е очевиден – моралното поведение има реални икономически 
последствия в стопанския живот на обществото. 

Така възникналата професионална етика като нов клон на развитието на теоретико-позна-
вателното и приложно знание става обект на многобройни изследвания от различни специа-
листи – етици, социолози, психолози и др. Искам обаче да отбележа, че понякога интересните 
изследвания върху професионалната етика носят самоцелен характер и се свеждат до различно 
описание на морални факти и действия. В този смисъл подчертавам, че приложното етическо 
знание е винаги насочено към професионалиста и твореца. Няма да сбъркаме, ако кажем, че 
професионалната етика учи и възпитава в уважение към интереса на болния, вярващия, клиен-
та и потребителя. Може да се запитаме възможно ли е да продаваш знанията си по-скъпо или 
за съответни, например лекарски услуги, извършени с минимални усилия, да изискваш огром-
ни суми? Тук не става дума само за психология. Става въпрос за ценностния свят на професи-
оналната етика и морал. Моята теза е, че професионалните морални ценности са по-важни от 
тези на всекидневния и традиционния морал. Те понякога изискват саможертва и дори отказ от 
личен авторитет и добро име. Професионалните ценности са свързани и с рискови ситуации, с 
избор и колебание между честта и безчестието, славата и позора и т.н. С други думи, професи-
оналният морал като резултат от трудови отношения внася в икономиката, а оттам – и в соци-
алния живот нов, често пъти – неочакван опит.  

В заключение ще кажа най-важното. Моралът еднократно не може да определи иконо-
мическите отношения, но активно участва в тяхното изграждане. 
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ИКОНОМИКА И МОРАЛ – ВЪЗМОЖНОСТИ  
ЗА ПРОДУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

доц. д-р Мария Костурова-Парашкевова, 

университет „Проф. Ас. Златаров“ – Бургас 

Важността на взаимодействието между икономика и морал се определя от същността им 
на основни за човека и човешките общности битийни области. Възможността за тяхното 
продуктивно взаимодействие се съдържа и осъществява във и чрез процеса на ценностно 
осмисляне от индивиди и общности на икономическата необходимост като израз на наме-
рената мяра между личен и обществен интерес.  

Определяща в системата на общественото битие е ролята на икономиката, тъй като в нея 
чрез своя труд човекът проявява себе си – своите продуктивни възможности и творчески 
способности. Тя е сферата, в която се реализира основополагащото единство между произ-
водителни сили и производствени отношения, процесите на производство, разпределение и 
потребление на материалните блага. В този смисъл икономиката е не само първодвигател, 
но и основен регулатор на всестранната материална и духовна човешка дейност. В това си 
качество икономиката индиректно влияе и върху чувствата и помислите на хората като 
социален капитал, върху техните нагласи и поведение. Затова икономиката е обективен 
социален фактор и регулатор, определящ отношенията и действията на човека и на социал-
ните общности в хода на обществената практика. 

Другата битийна област на обществения човек е моралът. От възникването на човешкото 
общество морал и труд, морал и икономика си взаимодействат, тъй като осмислените чо-
вешки потребности се обективират в практическата трудова жизнена дейност на човека. В 
нея човекът като обществено същество и член на определена общност е съумял да осмисли 
своите потребности и интереси и да намери мярата в основополагащото за общественото 
развитие противоречие „личен-обществен интерес“. Тази мяра той е определил като добро, 
като социално-ценно и значимо за своето развитие и утвърждаване. А моралът като общес-
твено явление фиксира именно тази мяра – израз на осмислената общност на интересите, 
без която практически не може да има обществено развитие и прогрес. Следователно морал 
има там, където има продуктивно мислене и действие, творящи обществен прогрес. Важно 
е да се подчертае и това, че като форма на обществено съзнание моралът е субективно, 
оценъчно-нормативно отражение на действителността и на икономическата необходимост 
в тази действителност. Ето защо от съдържанието на моралното съзнание на индивидите и 
общностите зависи възможността за осмисляне на икономическата необходимост и нами-
ране на „мярата“ – израз на усет и стремеж за внасяне на равновесие между личен и общес-
твен интерес, между личен – тясногрупов и обществен интерес.  

Процесът на ценностно осмисляне на икономическата необходимост като социално-
значимо, като добро и дължимо е факторът, който прави възможна регулацията на индиви-
дуалните, груповите и обществените интереси и взаимоотношения в името на общественият 
интерес и прогрес. Този процес фиксира социално-икономическата обусловеност на нрав-
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ствено-поведенческата реализация на човека и общността в името на общия интерес. Ето 
защо взаимовръзката „морал-икономика“ се оказва определяща за хода на обществено-
историческия прогрес: „В тази наистина първична и фундаментална взаимовръзка на мо-
ралното с икономическото начало се крие и мощният социален заряд, който се съдържа в 
моралния оценъчно-нормативен материал... Тази връзка представлява богато, многостран-
но и практически неизчерпаемо обществено отношение.“1 

Целта на настоящото изследване е да постави проблема за необходимостта от създаване 
на условия и предпоставки за постигане на висока степен на осмисленост от индивидите и 
общностите на богатството на взаимовръзката между икономика и морал като определяща 
в системата на обществените отношения, и за утвърждаването й като продуктивно взаимо-
отношение.  

На фона на съвременната финансова и икономическа криза необходимостта от осмисля-
не на значението на неизчерпаемостта на взаимовръзката „икономика-морал“ за разреша-
ване на съществуващите проблеми и за развитието на обществения прогрес е повече от 
очевидна. Още повече, че именно тази криза доказа, че това взаимодействие се реализира 
като противоречие, а не като продуктивно общественозначимо сътрудничество. 

Финансовата и икономическа криза днес потвърди и необходимостта от ревизиране на 
либералната и неолибералната политика в развитието на икономическата сфера, провежда-
на в развитите капиталистически страни на Европа, в САЩ, а от последното десетилетие на 
ХХ в. – и в страните от Източна Европа, в т.ч. и в България. Кои са аргументите ми за тези 
констатации?! 

За България промените, реализирани в годините на „демократичния преход“ у нас след 
1989 г., доведоха до констатацията днес за наличието на отрицателни тенденции в развити-
ето на почти всички сфери на обществения ни живот. Доказателство за това и за неадек-
ватната социална насоченост на провежданата икономическа политика у нас са: 
„...изгубените позиции на България по Индекса на човешкото развитие на ООН – от 33-то 
място през 1985 – 1989 г. на 53-то място през 2005 – 2007 г.“2 А един от основните принци-
пи, залегнали в Конституцията на Р България от 1991 г., е принципът за социалната държа-
ва3, който означава – държавата да осигурява икономическите условия за спазване и реали-
зиране на основните човешки права на всеки свой гражданин. Но статистическите данни на 
Евростат сочат следното:  

1) В България брутните заплати и осигурителните вноски са значително по-ниски от 
средните за другите страни от ЕС. 

2) Въпреки по-ниския размер на работните заплати спрямо тези в ЕС у нас диференциа-
цията на работните заплати е значително по-висока. 

3) Много по-силно е подоходното разслоение сред българското население в сравнение с 
населението на страните от ЕС, в които доходите са много по-високи4. Факт е, че именно в 
годините на преход на страната ни от социалистическа социално-икономическа система в 
капиталистическа методично прилаганите и привнесени „отвън“ управленски механизми в 

                                                   
1 Драмалиев, Л., Философски основи на морала и правото, С., 1996, с. 81. 
2 Нинов, Д., Социални цели и последици на икономическата политика., Сп. „Понеделник“, бр. 9/10,  

с. 100. 
3 Конституция на РБ, 1991, с. 3. 
4 Нинов, Д., цит. съч, с. 95-98. 
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сферата на икономиката допринесоха да се осъществи не само процес на социално разслое-
ние, но и на поляризация на българското население по имуществен ценз.  
Известно е, че в последните десетилетия на ХХ в. процесите на все по-голяма поляриза-

ция на населението по имуществен ценз бяха обхванали развитите капиталистически дър-
жави. По думите на Питър Дракър в тези държави средната класа намалява и се появяват 
отново т.н. „дуалистични общества“1. Тази тенденция се прояви и в глобален план – на 
единия полюс са свръхбогатите държави, на другия – все по-обедняващите, чийто брой 
непрекъснато се увеличава. Както сочат анализите, това е резултат от икономическата по-
литика на „изпомпване“ на националното богатство на по-слабо развитите страни в света 
към развитите държави. Процес, започнал в началото на индустриалната революция, кога-
то: „...съотношението в БВП на човек от населението между 20 % най-богати държави от 
центъра и 20 % най-бедни от периферията... е две към едно, около 1900 г. е девет към едно, 
в началото на 90-те години на ХХ в. е 62 към 1, а днес вече е над 70 към едно.“2  
Основна причина за този тревожен факт е същността и съдържанието на утвърдилата се 

международна икономическа система, доминирана от „безконтролния глобален капи-
тализъм“3. Във въведения в края на ХХ в. и в началото на ХХI в. нов икономически ред, 
основан на либералната идея за свободен пазар, основен е принципът на индивидуализма. 
Движеща сила на този световен икономически ред е транснационалният капитал, реализи-
ращ се в целия свят чрез административните структури на развитите капиталистически 
държави и главно на САЩ. В последното десетилетие под прикритието на глобализацията 
принципът на индивидуализма се реализира в най-хипертрофираната си форма – в егоизъм: 
„Съвременната глобализация не работи за повечето бедни по света. Не работи за околната 
среда. Не работи за стабилността на глобалната икономика... Бедността се извиси стреми-
телно, докато доходите рязко спаднаха... МВФ, Световната банка и Световната търговска 
организация, които определят правилата на играта, често налагат предписания, които га-
рантират интересите на напредналите индустриални държави, а не на развиващия се свят.“4 
Така в глобалната икономика управленските механизми, стимулиращи безконтролното 

натрупване на богатство в ръцете на шепа хора, допринесоха и за това навсякъде по света 
да се утвърждава т.н. „култура на парите“, чийто основен девиз е: „Алчността не е 
порок!“5. Тази култура се разпростря по целия свят и роди както безкрайната бедност, така 
и световната организирана престъпност, и безкрайната порочност… Нещо повече – кул-
турата на парите се налага като определяща в ценностната система на съвремието ни и во-
ди до подмяна на традиционните морални ценности. Като констатира кризата на глобалния 
капитализъм, един от най-ярките привърженици на либералната идея за свободен пазар – 
Джордж Сорос открито заявява и за ширещата се безскрупулност и деморализиращи пос-
ледици на този капитализъм: „Важен е успехът независимо от това как е постигнат. Поли-
тиците печелят признание за това, че са избрани, а не поради принципите, които те изразя-
ват. Бизнесмените са оценявани по тяхното богатство, а не за тяхната честност или по при-
носа на техния бизнес за социалното и икономическото благополучие. Това, което е пра-
вилно, се подчинява на това, което е ефективно, и така става възможно по-лесно да се ус-

                                                   
1 Drucker, P., Post-Capitalist Society. Harper Business, New York, 1993. 
2 Проданов, В., сп. „Понеделник“, бр. 1/2, 2000, с. 15. 
3 Спасов, Д., сп. „Понеделник“, бр. 1/2, 2002, с. 54. 
4 Стиглиц, Дж., в. „Сега“, 13.11, 2003. 
5 Луис, М., Културата на парите, ИК „Компас“, 1999, с. 10. 
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пее, без да се обръща внимание на въпроса какво е морално. Не е необходимо да казвам, че 
виждам голяма опасност за стабилността на нашето общество.“1   
Взаимоотношението между икономика и морал би се реализирало като продуктивно и 

общественозначимо, ако управленските механизми в обществото и особено в икономичес-
ката област създават необходимите условия и среда за пълноценна трудова заетост и реа-
лизация на хората, за повишаване производителността на труда, а оттам – и качеството на 
живота във всички сфери.  

Либералният и неолибералният модел на развитие на икономиката днес в глобален и на-
ционален мащаб показват, че те предполагат и стимулират предприемчивостта и инициа-
тивността в името на по-голямата печалба, но закрепостяват мисленето само в тази посока, 
комерсиализират го. Такава икономическа среда не стимулира, дори не допуска формира-
нето у човека на необходимия усет за мяра, който моралът фиксира. В съвременната ико-
номическа среда най-важно е отношението към конкурента. Но то е морално дотолкова, 
доколкото негов основен регулатор и ограничител са по-скоро правилата на деловия ети-
кет, отколкото вътрешно осъзнатата необходимост от индивидите и общностите, занима-
ващи се с бизнес, за толерантност, равнопоставеност и т.н. Средата, която неолибералният 
модел на икономическо развитие създава, стимулира поведенчески модели и стремеж на 
човека към самореализация и величие по максимата. „Имайки – да бъда „Аз!“ или „Ще бъ-
да „Аз“, когато (или ако) имам пари, материални придобивки и власт.“ Тази широкоразп-
ространена и работеща днес максима и формула на поведение отдалечава човека от естест-
вения му стремеж към добротворчество и добродеяние. Тя блокира социалнопсихологичес-
ките нагласи у човека за дълг и отговорност към другите и не стимулира нравственопсихо-
логическия процес на осмисляне на обществените морални норми и изисквания и превръ-
щането им в осъзната необходимост. А именно тази осъзната необходимост е в основата 
на човешката свобода. Както бе посочено по-горе, без осмисляне на нравствената необхо-
димост в икономическата сфера човек не би могъл да намери и мярата във взаимоотноше-
нието между своя личен интерес и този на другия и другите. С други думи – без наличието 
на определена степен на осмисленост на нравствената необходимост в конкретната 
среда е невъзможно и съзнателното продуктивно действие в името на обществения 
интерес и прогрес. 
Изхождайки от утвърдената в теорията и потвърдена от практиката постановка, че ико-

номиката е в основата на политиката, считам, че за да бъде днес ценностното отношение 
между икономика и морал добре осмислено и вярно насочено към общественозначимата 
продуктивност и прогрес, политическото управление във всяка страна следва да работи за 
превръщането на демокрацията в работещ механизъм посредством създаването на социа-
лен капитал. За съвременната демократична държава този капитал е мрежата от образова-
телни институции, граждански сдружения и фондации, обществени услуги и социални зве-
на, които чрез съдържанието на дейността си допринасят за постигането на обществено-
необходимо ценното и значимото, и на очакванията на хората за по-високо качество на жи-
вота. Най-големият социален капитал за всяка една държава са хората, живеещи и 
реализиращи се в нея – тяхната образованост и възпитание, култура, гражданска ак-
тивност и отговорност за бъдещето.  

                                                   
1 Soros, G., The Crises of Global Capitalism, Public Affаirs, Nеw York, 1998, p. 83. 
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На фона на съществуващото днес противоречие между икономика и морал и протичаща-
та общоцивилизационна криза актуалната обществена необходимост е да се хуманизират 
всички сфери на живота и всяка дейност, и да се приведат в съответствие с потребностите 
както на днешния, така и на утрешния ден. В тази връзка основните принципи, които тряб-
ва да се прилагат в политическото управление на съвременната държава (и особено в Бъл-
гария), са два:  

1) Налагане на повече държавност, олицетворяваща се в работещи държавни институ-
ции, отстояващи националния интерес и допринасящи за формирането у всички граждани 
на усет за национална общност, както и управленски механизми, осигуряващи реализира-
нето на изискванията на конституционния принцип за социалната държава.  

2) Осъществяване на реформа в образователната система като основна сфера за създава-
не на социален капитал и за хуманизиране на обществените реалности.  
За всеки човек основите на формирането му като социален капитал се полагат от най-

ранната детска възраст и в голяма степен зависят от условията на живот, социалната среда 
и реалностите, в които се формира неговата ценностна система; от факторите, които доп-
ринасят за личностното му развитие и утвърждаване. Сред тези многообразни фактори съ-
ществена е ролята на образованието, което не само въоръжава човека със знания, но и в 
голяма степен формира неговата ценностна система и личност, и допринася индиректно за 
хуманизиране на обществените реалности. Затова неслучайно образованието се определя 
и като потенциален „доставчик“ на социален капитал в една държава, което му от-
режда мястото и ролята и на един от основните творци на социални стойности в общество-
то. Затова една от приоритетните области, в които държавното управление днес следва да 
съсредоточи вниманието си, е образованието – процесите, протичащи в него, и тяхното 
умело насочване съобразно обществените потребности. 
За да се постигне това в днешните български реалности, считам, че е крайно време да се 

спре с формалните структурни промени в образованието и вниманието се съсредоточи вър-
ху проблема за неговото съдържание – имам предвид по-конкретно учебното съдържание 
във ВУЗ.  
Образователният процес във ВУЗ е този, който не само дава знания, но и формира уме-

ния и способности, допринася чрез възпитателните си функции за формиране на личността 
на обучаващия се, за доизграждане на ценностната му система. Затова и висшето образова-
ние днес носи отговорността не само да подготвя добри изпълнители по определен вид 
професионален труд, съобразно усвояваната специалност от студентите, но и да ги форми-
ра като личности, като развити индивидуалности и активни граждани. А необходимостта 
„да се насърчава индивидуалността не е непременно същото, както индивидуализма“1. Тук 
ще припомня – индивидуализмът престава да бъде социално-значима ценност, когато 
се превърне в егоизъм. Ще припомня и това, че хуманистичният модел за обяснение на 
личността отстоява правото на всеки човек на свободен избор, като „най-същностното раз-
биране за свободата“ и се свързва с „осъществяването на индивидуалните цели, при стрик-
тно спазване на договорените с консенсус норми в обществото.“2  
Съществен принос за хуманизиране на образователния процес във ВУЗ и привеждането 

му в съответствие с обществените потребности имат хуманитаристиката и хуманитарните 

                                                   
1 Тофлър, А., Новата цивилизация, С., 1995, с. 96. 
2 Стоицова, Т., сб. „Морал и социализация на децата и младежите“, С., 2006, с. 166. 
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науки, сред които твърде съществено е мястото на обществените – философия, социология, 
етика, психология, политология и др. Значимостта на тези науки се заключава в специфи-
ката им на базисни научни области – философското знание е методология на всяко научно 
познание; с проблематиката, която тези науки осветляват, те допринасят за формирането не 
само на светогледа на младата личност. Чрез своето съдържание те изясняват причинно-
следствените връзки и зависимости между процесите и явленията от действителността и 
ролята на човека в тях; ориентират съзнанието и формират модели на поведение, посочват 
възможния път на личността към свободата във всичките й измерения, доколкото „хумани-
тарното участва в изграждането на културата във всички сфери на живота“1. Хуманитарни-
те и обществени науки допринасят в най-голяма степен за формиране у обучаващия се на 
култура на ценността на познанието, която се определя от приноса на усвоеното знание за 
преобразяване на обществените реалности в името на обществения прогрес. Такава култура 
на ценността на познанието не може да се постигне без усвояване на обществените науки, 
които дават фундаментални знания, и подготовка за постигането на висока степен на ос-
мисленост на обществените реалности и на обществено-необходимата продуктивна сила на 
всяко научно познание. Чрез съдържанието на своя категориален апарат и проблематика 
тези науки подпомагат ценностното осмисляне на реалността от студентите и формирането 
у всеки на усет за мяра във взаимоотношенията му с другите и с реалността. А усетът за 
мяра се изразява в способността на всеки да съизмерва своите потребности и интереси с 
обществения интерес, с потребностите и интересите на другия и другите. Тоест, става дума 
за степен на осмисленост на личностното съществуване, при което се приема наличието и 
на нечии други интереси и потребности като реалност, без която е невъзможно съвместно-
то човешко съществуване. Обществените науки подпомагат именно тази посока на личнос-
тното формиране на всеки млад човек, на способността му за ценностно осмисляне на реал-

ностите и на своето обществено-потребно предназначение като специалист и гражданин.  

Основната цел и предназначение на хуманитаристиката в съвременните глобални и ев-
ропейски обществени реалности е да зададе съдържанието на необходимия нов диалог 
между цивилизациите и държавите, основаващ се на общността на интересите; да подпома-
га търсенето и очертава обединителните траектории на възможната съвместност, да задава 
насоката на толерантността, съзнателността и отговорността в името на постигането на 
общите цели и приоритети. 
За младите хора в България хуманитарното знание е необходимо и за да могат те да 

вникнат по-добре и с яснота в обществените реалности и процеси, протекли и протичащи 
след сериозните радикални промени от 1989 г. и до днес, както и за да се ориентират по-
добре в сложната проблематика на обществените и социални процеси и практики в нацио-
налното ни пространство, в контекста на глобалните реалности. 
Ето защо считам, че едно от най-съществените възможни направления, по които следва 

да се работи в търсенето на изход от задълбочаващото се противоречие между икономика и 
морал днес, е хуманизацията, която да се реализира като съставна част от държавната 
политика. Реформирането на образователната система у нас, в частност – на образовател-
ния процес във ВУЗ, следва да бъде подчинено на тази основна задача.  
За целта е необходимо: 

                                                   
1 Философски речник, С., 1997. 
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1) във висшето образование да се въведат държавни норми за задължителен обем на ху-
манитарни и по-конкретно – на обществени науки, в учебните планове за обучение на сту-
дентите по всички специалности; 

2) на базата на задълбочен анализ да се оцени доколко и в каква степен палитрата от 
специалности във ВУЗ и обемът на прием на студенти в тях са обвързани с потребността от 
специалисти на националната ни (и европейска) икономика – по направления и профили.  

Обвързаността между икономическата и образователната политика е сериозна пред-
поставка за по-ясна ориентация и по-висока степен на мотивираност на младите хора. 
От една страна – да се насочват към специалности и към усвояване на необходимите им 

за научнопрактическата им подготовка знания с по-голямо чувство за лична отговорност 
към направения от тях избор на специалност. 
От друга – за да могат младите хора да имат по-голяма възможност за професионална 

реализация тук, в България, и да допринасят чрез подготовката, труда и позицията си за 
постигането на обществено-необходимата продуктивност – там, където те се реализират 
като професионалисти и граждани – на държавата си, на Европа и на света. 
Тези аспекти от необходимите реформи, които следва да бъдат осъществени в сферата 

на образованието у нас, биха допринесли за това младите хора да постигат по-голяма ясно-
та и по-вярна ориентация в процесите и явленията, протичащи в реалността. По този начин 
индиректно тези реформи биха подпомогнали и съзнателния личностен избор на младия 
човек в посока към обществено-продуктивната му значимост – за преодоляване на същест-
вуващите отрицателни процеси в обществото, в това число и на противоречието между 
икономика и морал.  
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II. КРИЗА В ИКОНОМИКАТА И КРИЗА В МОРАЛА 
 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МОРАЛНА КРИЗА  
И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 

д-р Иван Геров, 

 ИФИ – БАН 

Рядко може да се срещне философски ориентиран анализ на икономическото състояние 
на дадено общество, който да не търси взаимовръзка с моралното му битие. Ако приемем 
широкото политическо (тоест обществено) делене на либерална и на консервативна ориен-
тация, веднага се забелязва, че консервативно ориентираните анализи търсят субординира-
не на икономиката от морала, а либерално ориентираните – точно обратното – обвързват 
моралното като производно на материалното. Често вторият вид анализи са ментално-
марксически. Тук можем да напомним социополитическия девиз на Маркс: „Битието опре-
деля съзнанието“. 
У нас в периода на несвършващ преход огромната част от социологическите, социо-

културните и философично-ориентираните опити да се опише ставащото, са от широкоопреде-
лимия като либерален тип анализ. Той, както бе споменато, предопределя нравственото състоя-
ние на дадено общество чрез неговото материално такова. Когато при такъв тип нагласа се пра-
вят изказвания за икономическа криза, обикновено кризата се анализира чрез „лостовете“ на 
чисто икономическата проблематика и логика. Ако с тази нагласа се изказваме за моралното по 
отношение на една икономическа криза, така се дава място на кризисно-моралното като случва-
що се по принцип след икономическите събития. Тоест, ако либералното „мисли“ и „говори“ за 
морална криза, то я смята за последствие от икономическа криза. Затова то търси лостове за ре-
шаване на моралните кризи чрез решаване на съпътстващите ги икономически. Но надали мо-
жем да се доближим до истината за взаимовръзките между нравственото и материалното в усло-
вията на криза, ако не се опитаме да се откъснем от материалистично-субординиращия (детер-
миниращия) хоризонт и не потърсим разбиране за кризата изобщо. За да подходим към отноше-
нията между нравствено и материално (или морално и икономическо) по време на криза, ще раз-
гледаме тезисно два европейски текста, излезли по едно и също време, които се занимават с раз-
глеждане на понятието за криза. 
В своя лекция от 20-те години на ХХ век в Мадридския университет Хосе Ортега и Га-

сет1 разгръща различно от либерално-субординираното разбиране за криза. Гасет разглеж-
да кризата като промяна в широк културологичен аспект. Фундаменталните й основания са 
онтологични и аксеологически и в тях няма нищо, което да е детерминирано от материални 
или икономически фактори. Според Гасет човешката общност натрупва проблематичност 
от битиен и аксиологичен характер. Разрешава я чрез система от различни принципи и 
норми. Самият този факт, смята Гасет, предполага опасност: „Създаването на система от 

                                                   
1 Идеи в културологията, том ІІ, УИ, С., 1993 г. 
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културни принципи и норми крие една съществена и, строго погледнато, неизбежна сла-
бост... – тласка към жизнена инерция следващото поколение. Приемникът на една идея е 
склонен да си спести труда да я пресъздаде в самия себе си...“1 От друга страна, същинско 
човешкото е самовглъбено и е ориентирано към живот в самия себе си. Докато културният 
и социалният аспект на човешкото съществуване води до „Живот, който е все по-малко 
свой и все повече колективен“2. „Така почти всеки културен пласт се оказва фалшификация 
на живота“3. Истинският „аз“ е задушен от културния и от социалния „аз“. Това е мигът, в 
който колективното като културно изпада в криза, търсейки промяна. Промяната минава 
през автентичен опит за установяване на истинския аз и на истинския живот. Затова, както 
казва Гасет, кризата обикновено протича като реварваризация, тоест като декултивиране и 
десоциализация. В този смисъл големите исторически промени като исторически кризи, 
каквато например е Ренесансът, протичат именно като реварваризация. Гасет пише: „Оно-
ва, което поколения непосредствено преди моето – Бурхарт, Ницше и др., възторжено на-
ричаха „ренесансов човек“, е просто един реварваризиран човек“4.  
Ако търсим обобщаващо извлечение на анализа на Гасет, можем да кажем, че за него 

кризата е промяна на битието, която изисква ценностна преориентация. Светът в нас или 
светът извън нас се е променил5. В тази промяна хората трябва да намерят ценностен фун-
дамент, върху който да градят друго съ-битие. Можем да добавим, че в истинността и пра-
востта на този фундамент е заключена издържливостта и дълготрайността на граденото съ-
битие. От такава гледна точка бързите културни промени през ХХ век говорят повече за 
перманентно състояние на криза. 
По същото време излиза и друг текст, който представлява специфично български фило-

софски поглед за разбирането за криза. В началото на 30-те години на ХХ в. Спиридон Ка-
занджиев публикува „Историческо време. Кризата в материалния и духовния живот и на-
шите задачи“6. 
Според Олга Гроновска за Казанджиев „кризата е видим знак на стария свят, в който ца-

рят объркване, хаос и девалвация на ценностите“. Самият Казанджиев пише: „И така, няма 
никакво съмнение, че днес сме свидетели на едно преустройство – материално и духовно – 
на света. Поставени са на разрешаване всички проблеми на живота и то в един обем, който 
им придава планетарен характер; над тези проблеми мисли не един или друг човек, или 
друг народ, а целият културен свят“7. 
Изглежда, погледът на Казанджиев не е насочен към анализ на фундаменталната обос-

новка на кризисното като историческа промяна, както е у Гасет, а е по-скоро в хоризонта 
на по-широкото разглеждане на кризисното във външните му изяви. За това и патосът му е 
насочен към търсене на път за преодоляване на тогавашната световна материална и духов-
на криза и то – в изявите й в национален мащаб. Изходът от нея според Казанджиев е в 
единството на душите, задавано като културно и ценностно самосъзнание от призваната за 
това българска интелигенция. Очевидно тук има разлики спрямо Гасет. Кризата за Казан-
джиев е преодолима по ценностно активен начин, което слага отрицателен аксиологичен 

                                                   
1 Идеи в културологията, том ІІ, УИ, С., с. 116. 
2 Пак там, с. 116. 
3 Пак там, с. 117. 
4 Пак там, с. 116. 
5 Пак там, с. 108. 
6 Философия на историята в България (1878 – 1948 г.). 
7 Пак там, с. 447. 
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знак върху онова, което е преди кризата. Освен това тя е преодолима като обединяване в 
общо национално-ценностно съзнание, чийто субект според находчивия анализ на Гронов-
ска е националната интелигенция. 
За Гасет самата криза е с характер на аксеологическа негация, а не предхождащото я 

време. Също така тя не е изход от нещо старо, още повече – носещ национални ориентири 
(специфика). Културният й контекст е разгледан не като необходима, патетична промяна, а 
като неизменен битиен ход. За Казанджиев нравствената промяна предхожда материалната. 
За Гасет самата промяна е вече криза, онтологична и екзистенциална криза, чиито структу-
ра и развой не носят аксеологическа стойност. Ценностното при кризисното за Гасет е да 
не се стига до промяната, а самите основи на това случване не са ценностно коментирани. 
Казанджиев е активно обвързан с един консервативно-субординационен модел, докато Га-
сет – с един фундаментално-консервативен модел. Синтетичното разглеждане на техните 
анализи би представило един сякаш цялостен консервативен модел на поведение по време 
на криза. От една страна, автентичното духовно усилие на всеки един отделен човек в да-
дено общество, стигнало до адекватни ценностни модели, би удържало културното атро-
фиране, водещо до кризи. Тоест, според думите на Гасет, ще се преодолява появяващото се 
„по време на криза лъжливо и престорено поведение на объркания, без компас и ориенти-
ри, самозалъгващ се човек“, който се присмива на стария морал, изглеждащ беззащитен 
пред днешната наглост“1. От друга страна, неминуемото случване на кризи в едно общест-
во няма да предизвиква безкраен, неплодовит и безсмислен икономически анализ, а ще во-
ди да усилия в нравствена посока на това общество. От наша, българска гледна точка, пра-
вотата на такава посока е очевидна. Анализът на кризата у нас я определя като перманент-
на по две причини: хората не си я обясняват като преди всичко нравствена криза, нито пък 
се опитват да открият адекватен, прав, ценностен модус, в който да се задържат. Може би 
защото, от чисто историческа гледна точка, той е доста назад във времето, което е и обяс-
нение за стабилното, трайно усещане за перманентност на кризисното в съвремието на бъл-
гарина. Освен това у нас се появява и особено опасен феномен. Постоянството на кризата я 
превръща в културен модел, който отслабва или изцяло елиминира усилието за ценностна 
или нравствена промяна. Всъщност положителното на кризата като широко понятие е, че 
тя тласка към промяна. Но ако кризисното съществуване се културализира, тоест стане не-
що, което е константно в приемствен социален смисъл, тогава нещата, изглежда, стават 
съвсем рискови като очакван нравствен резултат. Кризата би трябвало да тласне към про-
мяна. Промяна, която трябва да не е икономическа. Тя трябва да е промяна на възгледите, 
мислите и чувствата. В тайноизвършителния живот на Православната църква, който в ня-
каква степен е живян от по-голямата част от населението на тази страна допреди 50 – 60 
години, такава промяна е покаянието – непрестанното вътрешно усилие на всеки съзнаващ 
се християнин да стане друг, по-добър в нравствен и духовен смисъл. Гръцката дума за 
тази промяна (покаяние – метаноя) в буквален превод означава „смяна на мислите“. Пока-
янието е смяна на мислите, тоест промяна на онова, което желаеш, мислиш и чувстваш. 
Това е, което е жизненоважно за отломките на днешна България. 

 
 

                                                   
1 Философия на историята в България (1878 – 1948 г.), с. 113. 
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ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И МОРАЛНА ДЕВИАЦИЯ 

ст.н.с. II ст. д-р Елена Петрова, 

ИФИ – БАН  

Влиянието на икономическата криза върху морала може да бъде разглеждано в по-
широк и в по-тесен аспект. В по-широк – върху моралната система и живота на обществото 
и в по-тесен – върху конкретните сфери и сегменти на обществения и на индивидуалния 
живот. И в двата случая влиянието на икономическата криза върху моралния феномен се 
опосредства от промените в социалните процеси и характера на социалната ситуация. Мо-
ралните отклонения са индикатор за настъпващите отрицателно-регресивни промени и в 
двата аспекта. Във функционален план те може да бъдат интерпретирани като специфични 
форми за непосредствено наблюдаване на настъпващите изменения в моралната система, в 
сферата на различните типове социална дейност и отношения. Тяхната значимост се опре-
деля от факта, че те правят измененията зрително възприемани, както за теоретичното, така 
и за практическото и най-вече – за всекидневното съзнание. Моралната девиация, в отли-
чие от извършващите се промени в моралното съзнание и моралната мотивация на хората, 
групите и общностите, които остават вътрешно непроницаеми за другите субекти, може да 
бъде оприличена на моментна снимка на опредметяването им в започналия процес на мо-
рална регресия, породен от настъпващата икономическа криза и съпътстващите я несигур-
ност, стрес и влошаващ се начин на живот. Теоретическата значимост на фактите на мо-
ралната девиация се изразява чрез възможността, която предоставят за анализ на протича-
щата трансформация във вътрешната, невидима същност на морала.  

 В интердисциплинарния дискурс върху настоящата световна икономическа криза съ-
ществува единодушно мнение относно първопричината за нейното възникване: настъпила-
та финансова криза на пазара на производните („деривати“) финансови и стокови инстру-
менти. В. Кушлин отбелязва, че „финансите, в резултат на възложените им завишени фун-
кции са престанали да бъдат средство за движение на икономиката и са се превърнали в 
изкривен инструмент, който й задава траектории без изход“1. Финансовата система в нача-
лото на ХХІ век „загубва връзка с реалността“ главно поради факта, че финансовите опера-
ции са насочени към „бъдещи продажби“, което е особено характерно за цялата кредитна 
система. Хората купуват стоки на кредит, които ще изплатят в следващите години, според 
дoговора, който са сключили с продавача, неполучаващ нищо в момента на сделката. Не-
достоверността на прогнозите, базирани на неточен анализ на надеждността на потребите-
лите на кредити, довежда до дебалансирано субсидиране в икономическата система, при 
което се „поощряват авансите, анонсите и обещанията, а не субсидиите в добра работа... 
Разпределението на парите започва да се подчинява не на актуалното, а на бъдещото състо-
яние на икономическата система“2, което я превръща в трудно регулируема. Грешките в 
монетарната политика и слабостта на финансовата регулация са сочени от У. Нътън, Т. 

                                                   
1 Кушлин, В., Факторы экономического кризиса и базис эго преодоления, Экономист, № 3, 2009, с. 4. 
2 Фрумкин, К., Государство и экономические кризисы, Экономист, № 3, 2009, с. 95. 
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Тейлър и А. Блиндер като основна причина за възникването на глобалния дисбаланс в ико-
номиката, който предизвика фискалния дефицит и поляризацията в националния и интер-
националния доход. Но Р. Уейд допълва, че течащата световна икономическа криза би била 
избегната или много по-бързо преодоляна, ако световната икономика се беше реорганизи-
рала бързо1. Забавената и трудна транслация на агентите и дейностите за реорганизация, 
според Уейд стои в основата на продължителността на кризата и рисковата ситуация, в 
която изпаднаха отделните държави и региони. Специфичното за настоящата рискова ситу-
ация според У. Бек са нейните:  

1) делокализираност и всеобхватност – разпространява се извън националните граници и 
континенти; има дълъг латентен период, който не позволява бъдещите й социални ефекти, 
които придружават процеса на социална трансформация, да бъдат прецизно определени и 
ограничени;  

2) несравнимост – проявява се при различни обстоятелства и въвежда хипотетичен риск, 
базиран на научногенерирано незнание и нормативно несъгласие относно подновяването, 
задълбочаването и разпространението й; 

3) некомпенсируемост – принципът на компенсация за причинените от нея деструктивни 
въздействия е заменен с принципа на предпазване чрез превенция2; 

4) неизбежност както за богатите, така и за бедните страни, в които има „фатално прив-
личане между бедност, социална уязвимост, корупция, натрупване на опасности, унижение 
и отричане на достойнството..., коeто ги превръща в смъртоносно опасни зони на световно-
то рисково общество“3. 
Икономическата криза се съпровожда от периоди на: паника, при които има частични 

опити за ограничаването й чрез вземането на непопулярни икономически мерки; плуралис-
тичен външен дискурс и очаквания за постепенно затихване в зоната на нейния старт – 
икономиката на САЩ, и с период на преход (започнал от месец май 2009 г.); от катастро-
фични очаквания и краен песимизъм – към период на изследване на нейната същност и 
умерено оптимистични прогнози за началната точка за излизането от нея4. В мрежово свър-
зания свят се говореше за зони, които ще бъдат пометени от кризата, за други – сериозно 
засегнати, а трети – най-малко обвързаните с икономиката на САЩ страни – частично или 
слабо засегнати. Към последните се причисляваше и България. Този дълъг времеви период 
на теоретична безметежност и практическо безхаберие беше компенсиран от медийния 
дискурс върху икономическата криза, в който се включваха картини от: икономическия 
колапс, отразяващ фалитите на едни от най-големите и най-старите компании в света; въл-
ните от самоубийства и протестите на безработните, загубили икономическия и социалния 
си статус, и огромния поток от икономическа миграция на големи групи от хора в света.  
Широкият спектър от изследвания и прогнози на световноизвестни икономисти като Н. 

Рубини, Р. Уейд и Н. Ралма; социални институти – СБ, ЕБ, ЕБВР, Barclay’s Capital и воде-
щи издания като „Нюзуик“, „Индипендънт“, „Еспри“ и „Тайм“ позволиха да се очертаят 

                                                   
1 Wade, R., From Global Imbalances to Global Reorganizations, In: Cambridge Journal of Economics, Vol. 

33, No 4, 2009, pp. 539 – 562.  
2 Beck, U., World at Risk: The New Task of Critical Theory. In: Development and Society, Vol. 37, No 1, 

June 2008, pp. 5 – 6. 
3 Ibidem, pp. 7 – 8. 
4 Wade, R., From Global Imbalances to Global Reorganizations, Cambridge Journal of Economics. Vol. 33, 

No 4, 2009, pp. 539 – 562. 
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формата, стимулите, времевата точка и начинът на излизане от икономическата криза в 
САЩ и Европа. 
Изследване на Barclay’s Capital от май 2009 г. сред представители на банки и фондови 

борси показва, че не се очаква бързо възстановяване от икономическата криза, защото тя 
непрекъснато променя формата си. Формите, най-общо, са сведени до четири, но нито за 
изследователите, нито за изследваните е ясно, коя от изброените форми най-точно ще отра-
зи кризата. Не е ясно според Р. Уейд, дали тази форма ще бъде общовалидна за икономики-
те на Европа, САЩ и Азия, или не. Данните от изследването показват, че кризата може да 
се прояви във V-, W-, U- и L-образна форма. При V-образната форма настъпва рязък спад 
на икономиката, след което следва бързо възстановяване, а при W формата, за която се 
смята, че най-точно изразява кризата, има силен спад, последван от временно оживление, 
както е в момента, след което следва нов спад на фондовите пазари и едва след него нас-
тъпва възстановяване. Пълноценното възстановяване при U-образната се предшества от 
период на слаб ръст на икономиката, а продължителният период на крайно слаб ритъм на 
възстановяването й е характерен за L-образната форма1. 
Н. Рубини, който прогнозира икономическата криза и дава най-точните прогнози за ней-

ното развитие, стимулиране и време на излизане, се колебае в избора между U- и W-
образните форми на кризата. Развиващите се пазари според него и списание „Нюзуик“ ще 
се справят по-добре и по-бързо, въпреки свиването на банковия сектор и намалените ин-
вестиции2. В новата несигурна ситуация играчите на тези пазари имат непредвидимо и нео-
чаквано дори за самите тях поведение, което не отговаря на утвърдените преди кризата 
стандарти. Според Уейд освен глобални правителствени реформи, многостранна коопера-
ция и засилена отговорност на елитите е необходимо и тяхното икономическо преобучава-
не относно интернационалната търговия и финансово-икономическия капиталов поток. 
Последното ще подпомогне ограничаването на трансграничното, рисково и девиантно по-
ведение на действащите агенти в съвременната икономическа ситуация.  
Девиацията, включително и моралната, е в пряка зависимост както от последствията от 

самата икономическа криза, така и от превантивните мерки, които се вземат в световен, 
европейски и национален мащаб. За България като член на ЕС значение има какво предп-
риема съюзът. ЕС предостави 19 млрд. евро на Европейския социален фонд за подпомагане 
на хора, попаднали в криза. В съответствие с политиката на ЕС нашето МТСП предложи 
програмата „Споделени ангажименти на трудова заетост“, с която се опита да предложи 
стратегия за запазване на работните места. Тя на практика се оказа неефективна, времево и 
икономически ограничена и за работодателите, и за работещите. Видимо е разминаването в 
политиката на ЕС и нашето правителство. Докато ЕС създава Нов кредитен механизъм за 
предоставяне на микрокредити, в нашата страна правителството на тройната коалиция не 
направи почти нищо за осъществяването му. Отпускането на кредити продължи да е огра-
ничено, а лихвите по тях – високи. Неадекватната реакция на управляващите към отрица-
телните въздействия на кризата засилват девиациите на всички равнища. Отделни хора, 
компании и фирми се опитват с позволени и непозволени средства да оцелеят в икономи-
ческата криза. 

                                                   
1 Кризата променя формата си, http://www.profit. bg /04.06.09/. 
2 Рубини, Н., Най-лошото от кризата премина, нужни са още стимули, Дневник, 17 юли, 2009 г.; 

„Нюзуик“: Песимизмът към Източна Европа е преувеличен, Дневник, 27 юли 2009 г. 
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Девиацията има комплексен социално-психологически и морален характер. Тя е резул-
тат от промяната в ценностния статус и социалните позиции на българина, отразяващ пси-
хиката на оцеляващия, при когото прагматизмът, рационализмът и крайният индиви-
дуализъм са решаващи за социалното оцеляване и запазването на ниски, но не и аутсайдер-
ски позиции. Основният въпрос при действията в ситуация на криза вече не е свързан нито 
с дължимото, нито с правилното, а с успешното действие от гледна точка на ползата. Мо-
ралната оценка е насочена главно към крайния резултат от дейността, а мотивацията и 
средствата се елиминират като неин предмет. Изборът, който се прави между доброто за 
отделния индивид и доброто за другите, е изцяло в полза на първото. В егоистично-инди-
видуалистичната насоченост на интереса на съвременния българин се отразяват собствени-
те: цел, метод, ценности и значимост, в смисъл на ценностна стойност на дейността, която 
той извършва. Тя разкрива невидимия стремеж на индивидуалното съзнание към неограни-
ченост, свобода и неконтролируемост, в един едновременно деструктуриращ и реконструи-
ращ се нормативно свят. Тази насоченост е видима и силно изразена – до степен на доми-
ниране при малкия и средния бизнес. При тях доброто за обществото остава на заден план. 
Категоричността на този избор е резултат от отказа от изпълнението на дълга в сферата на 
управлението и от отсъствието на реална защита на интересите на този бизнес поради ма-
совия мащаб на корупцията в обществото. Той изразява преминаването от емоционално-
отрицателна оценка на случващото се в икономическата сфера – към обективната рациона-
лизация и инструментализация на тази оценка. Логиката на пазара доведе до безмилостна 
конкуренция, която превърна живота на икономическите агенти и на другите хора в един 
рационален разчет, в който разумът съзнателно подтиска чувствата. В ситуацията на ико-
номическа криза настъпва силно дебалансиране между рационалната и емоционалната сфе-
ра на морала в публичното и частното пространство. В периодите на паника, например при 
настъпващ фалит, неплатежоспособност и неполучаване на заплати, емоциите, страстите и 
желанията замъгляват рационалността на мисленето и поведението, а в последващите я 
периоди на търсене на успешно решение рационалността потиска и елиминира чувството 
за справедливост, неизпълнението на задълженията и ненанасянето на вреда на други хора. 
Емоционалната подтиснатост „избива“ в крайна форма, в семейната и приятелската среда, 
които тежко засегнатите от кризата хора превръщат в отдушник за своята безпомощност и 
паралелно с това – в зони на напрежение и несигурност. Тук хедонистичните и евдемонис-
тични желания и свързаните с тях очаквания за щастлив живот са нокаутирани от логико-
математическото формализиране на моралния избор на субекта. Прагматизирането на мо-
рала е съпроводено от силно рационализиране, когнивитизиране, инструментализиране и 
делегитимиране на нормативно-деонтологичните му функции. Някои изследователи пре-
небрегват новите тенденции в системата на морала и правят по-крайни изводи, като твър-
дят: първо, че икономиката се е освободила от морала и, второ, че тя не се нуждае от мора-
лен регулатор. Икономическата практика опровергава крайността в тези твърдения1. Тя 
показва, че в условията на криза хората повече от всякога се нуждаят от морален коректив 
на дехармонизираните отношения в обществото и бизнеса и от положителна оценка на 
дейността им. В сегашната ситуация, при която голяма част от фирмите загубват „добрата 
си репутация“ и основно – доверието на партньорите и клиентите си, се наблюдава фено-
менът на самореконституиране на псевдорепутацията на фирмата. Последната в стремежа 

                                                   
1 Браун, Г., Пазaрът има нужда от морал, http://www.expert.bg/21.05.09/. 
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си да оцелее едновременно се освобождава от моралните нормативи и се прикрива зад тях. 
Моралът символно изпълнява ролята на маска на фирмената неморална практика. Тя най-
ярко се изразява чрез девиза на подобни фирми, който гласи: „Доброто за фирмата е добро 
за работещите в нея хора“. Отношението към хората е нехуманно. Фирмите ги уволняват 
чрез изпращане на електронно съобщение, без предварително да са ги предупредили. Те 
отказват пряк контакт с работника или чрез посредничеството на ПС.  
Чрез псевдорепутацията фирмите се опитват да компенсират загубата на авторитета, 

властта и влиянието си на пазара. Те се стараят да изградят и поддържат в публичното 
пространство образ на компании, вдъхващи доверие, лоялност, отговорност и финансова 
стабилност – морални партньори, които в дейността си се придържат към стандартите на 
бизнес етиката. Псевдорепутацията е краен израз на превръщането на морала като духовна 
ценност в инструментално средство за релегитимация, чрез изграждане на положителен 
имидж, превръщащ се в предпоставка за разрешаване на проблеми и придобиване на мате-
риални ценности. Скритите зад моралният наратив намерения и интереси на фирмите, за 
който се влагат инвестиции във време и средства за рекламна и пиар дейност, продължават 
да са непрозрачни и да „мълчат“ относно мащабите на дейността, размера и източниците на 
приходите, задлъжнялостта, неплащането на ДДС и начините на преструктуриране. Голяма 
част от фирмите не познават функционалните възможности на морала и не притежават ети-
ческа компетентност. Опитът им да използват морала за манипулиране на хората в бизнес 
средата, не отчита факта, че на макроравнище те вече са придобили опитност и тяхното 
съзнание има критико-песимистична нагласа към демагогстването относно реалността на 
протичащите процеси.  
Най-голямата морална девиация, свързана с настъпващата икономическа криза в страна-

та – следствие от бушуващата глобална икономическа криза, е мълчанието и информаци-
онното затъмнение за нея. А в условията на риск и несигурност обективната и навременна 
информация придобива изключително значение. Тя задава нормите на истинност в публич-
ното пространство, спира слуховете и спекулациите относно финансовото състояние на 
фирмите и предопределя характера на реалните бизнес отношения и поведение. Дългото 
мълчание на управляващите относно: същността, характера, времето на настъпване в стра-
ната, продължителността, деструктивните и социални последствия и прогнозите за излиза-
не от кризата не доведе до заобикаляне на българската икономика от кризата. Европейската 
икономика, от която нашата е част, вече беше обхваната от криза и настъпването й бе неиз-
бежно. Големият наратив за кризата започна с наближаването на изборите, когато бяха 
представени крайно хиперболизираните й варианти от борещите се за власт политически 
опоненти. Преди това имаше само съвети за ограничаване на ипотечните кредити, заемите, 
инвестициите и потреблението. Колкото и странна да изглежда позицията на българските 
управляващи относно кризата, тя не се оказва уникална и изолирана. Почти паралелно с 
тях именитите им френски колеги според редакционна статия на списание „Esprit“ също 
учудено си задават въпроса: „Криза? Каква криза? Или как да се излезе от нея, ако не е 
влизано в нея“?1 Вероятно българските подобно на френските политици вярват, че това е 
шанс да се ободри и успокои българската демокрация. С мълчанието си те засилиха безпо-
койството до степен на паника и развихриха моралното въображение на хората в различни 
песимистично-апокалиптични и мегаоптимистични посоки относно деструктивните въз-

                                                   
1 La crise? Quelle crise? Où comment en sortir si l’on n’y est pas entre? Esprit, 2009, No 135, pp. 4 – 6. 
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действия на кризата върху икономиката ни. Управляващите пренебрегнаха тривиалната 
истина, че всяко действие има и противодействие, което в случая означава, че динамичното 
настъпление на кризата в световната делокализирана икономика неизбежно ще доведе до 
ретериториализирането й, т.е. до превръщането й в обект на задължение, отговорност и 
контрол на националната държава. Управляващите не изпълниха своите роли на отговорни 
властови и морални субекти, но продължиха да ползват правата си, произтичащи от влас-
товия им статус, без да изпълняват дълга си. Политиката им остана непроменена, без ясни 
структурни приоритети и фискални мерки, позволяващи по-хуманни действия за запазване 
на човешкия капитал и за подкрепа на изцяло променения живот и съдба на хората. Теро-
рът на кризата беше и все още е съпътстван от безпрецедентна дефрагментация и дехума-
низация в човешките отношения, които доведоха до крайна безпомощност, отчаяние и са-
мота милиони хора. Те се оказаха изоставени в несигурното и разпадащо се социално би-
тие, доминирано от престъпността и корупцията, които позволиха развихрянето на нелоял-
на конкуренция и мащабни измами. Кризата доведе до повторното след 90-те години на  
ХХ век разрастване на дела на сенчестата икономика и породените от нея девиации в сфе-
рата на труда, до разрастване на нелегалния бизнес със стоки, деца, проституция и хазарт. 

 Моралните девиации в труда са свързани главно с безотговорността относно качеството 
и цените на продукцията, нелоялната конкуренция, ниското заплащане, незачитането на 
човешките права и достойнство. Особено опасни за здравето на населението са последици-
те от некачествената продукция на нелегалните цехове за производство на хранителни про-
дукти. В строителството нелегалният внос вкара опасни за здравето материали, които вбъ-
деще допълнително ще оскъпят построените с тях жилища и ще продължат икономическа-
та агония на собствениците им. Базираната на контрабанден внос „сенчеста“ икономика 
нанася големи загуби на страната, достигащи до 200 млн. евро. Нелегитимните фирми до-
ведоха до фалит легитимните, като предизвикаха срив в цените на предлаганата от тях 
продукция чрез неплащане на ДДС и експлоатация на работещите. Най-опасната морална 
девиация в тези фирми е икономическото заробване и зависимост. Това много силно бе 
демонстрирано на изборите през 2009 г. като политическа несвобода. Медиите показаха 
случаи, при които се гласува за определен политик, посочен от шефа на фирмата. Работе-
щите за 25 евро на месец са унизени и несвободни. Те са жертви на икономически престъп-
ления и неетични практики. В такива фирми лъжата е издигната в ранг на норма, добро-

детел и ръководен принцип на дейността и отношенията.  
За съжаление, отбелязаната от нас тенденция на непрозрачност на легитимните фирми и 

корпорации доведе и при тях до верижни реакции от измами с реалното им състояние вслед-
ствие на: намаляване на производството и обема на продажбите, влошаване на конкурентос-
пособността и съкращаване на персонала им1. По начина си на битуване тези фирми се доб-
лижиха до фирмите фантоми. Най-големият ни МК Кремиковци обяви фалит, а фирми като 
Булгартабак и Булгарстрой се оказаха с голяма задлъжнялост. Останалите фирми масово 
свиха производството, част от тях отказаха сключени договори, а друга част премина към 
предоговаряне на загуба. Отрицателните изменения доведоха до нарастване на безработица-
та, свиване на потреблението, кредитна задлъжнялост, масов стрес и заболявания сред засег-
натите от кризата хора. Някои от тях се превърнаха в девианти, за да нахранят децата си.  

                                                   
1 НСИ: Бизнесът очаква съкращения, http://www.vesti.bg /19.06.09/. 
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Бедността придоби застрашителни размери. Световната криза върна емигрантите и спря 
новата емигрантска вълна. Икономическото положение на хората продължава да се влоша-
ва и песимизмът им расте. България според изследване на университета в Канзас е сред 4-
те най-големи песимисти в света1. Обявеният в края на май бум на търгове с ипотекирани 
жилища, както и липсата на купувачи показват, че песимизмът е основателен. Трудът се 
превърна в изключителна инструментална ценност за българите, което говори за отказ на 
индивидуално равнище от ценностите на трудовата етика.  
Измамите от всякакъв тип и нарушеното доверие между партньорите се изродиха в теж-

ки престъпления главно поради междуфирмената задлъжнялост, стигаща до 140 млрд. лв. 
през 2008 г. и до 160 млрд. лв. до юни 2009 г. Бизнесът се криминализира. Органите на ре-
да регистрираха десетки случаи на: побои, отвличания, взривявания и палежи на собстве-
ност на неиздължили се партньори и бизнес конкуренти и в легалния сектор на икономика-
та. В кризата сътрудничеството като форма на нейното противодействие се оказа почти 
непостижимо за нашите условия. Принципите на бизнес етиката се замениха от принципите 
на оцеляване на всяка цена, което е особено видимо при нелоялната конкуренция в сферата на 
търговията с данни и в туризма, в които човешките добродетели като коректност, уважение, 
честност и достойнство са заменени от рационално мотивирани, злонамерени и престъпни 
действия. При електронните престъпления се наблюдава тенденция към правене на съсипващ 
черен пиар и антиреклама на конкурентни фирми, чрез които се срива репутацията им. 

Моралът на оцеляването доведе до отказ от нормативно-деонтичната, трудовата и биз-
нес етика, но мощно наложи конституирането на етиката на правáта, основана върху мора-
ла на съпротивата и битката за защита на правата на работещите. Вълните от протестиращи 
изразяват осъзнато достойнство и морален реализъм, за разлика от Франция, където морал-
ният скептицизъм предизвика отвличане на шефове на фалиращи и неиздължили се на ра-
ботниците фирми2. 
Глобалната икономическа криза остро постави проблема за субекта на отговорността. Тя 

показа, че няма легитимно конституиран глобален субект, който да регулира, контролира, 
оценява и санкционира деструктивните глобални последствия от дейността на конкретен 
локален субект. Без легитимен субект отговорността остава размита между всички засегна-
ти. Вероятно глобалният субект ще бъде колективен субект, който представлява мрежа от 
равноценни и равнопоставени субекти и притежава различен от познатите колективни су-
бекти характер и функционални възможности. 
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ИНТЕРЕС И МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 

ст.н.с. II ст. д-р Алекси Апостолов,  

ИФИ – БАН 

Съвременният свят е обхванат от глобална финансова и икономическа криза. В тази 
светлина смятаме за необходимо разглеждането на проблема за връзката интерес – матери-
ално благополучие, която е същностна черта на американското общество. Ето защо е необ-
ходимо да се припомнят някои идеи на А. Токвил, представени в „Демокрацията в Аме-
рика“, които звучат твърде актуално.  
Според Токвил индивидуализмът е тясно свързан с доктрината за интереса. Историята 

познава периоди, когато всичко се решава от малцина силни индивиди, които създават въз-
вишената идея за човешките задължения. Така се достига до идеята за незаинтересованата 
добродетел, която трябва да издигне хората до Бога. С течение на времето всичко това се 
превръща в общоприета морална доктрина. В аристократичния век непрекъснато се говори 
за прелестта на добродетелта и е налице постепенно откъсване от идеята за самопожертво-
ванието. Общото благо се отъждествява със сблъсъка и смесването на частни и общи инте-
реси. Крайният резултат е доктрината за човека, който работи за останалите чрез служене на 
самия себе си. Трудът в името на общата полза съставлява неговия частен интерес. В демок-
ратичното общество „почти никога не говорят за прекрасността на добродетелта. Твърдят 
само, че тя е полезна и всекидневно доказват това на дело“1. Утвърждава се мнението, че 
жертвите в името на ближния са необходими и за двете страни. 
Всеки човек е свободен да следва своя интерес, но при това моралистите се стараят да 

докажат, че всеки е заинтересован да бъде честен. Тази общоприета доктрина се превръща 
в основа на всички действия и разсъждения, но в Европа е по-слабо разпространена, откол-
кото в САЩ. Обратно – американците основават на нея „почти цялата си жизнена дейност; 
те показват как любовта към самите себе си ги заставя непрекъснато да си помагат и ги 
предразполага с удоволствие да жертват за общото благо част от своето време и бо-
гатство“2. Те по-скоро се стараят да бъдат верни на своята философия, отколкото на самите 
себе си. Тази доктрина не е възвишена, но е истинна; тя не е насочена към велики промени, 
но лесно постига всичко, към което се стреми. Всеки човек я приема и усвоява без усилие, 
защото е понятна за всички умове. Доктрината прекрасно се прилага и към човешките сла-
бости и така придобива силно влияние, което не е много трудно да задържи. Причината е 
нейната насоченост към личния интерес и способността й да управлява човешките страсти. 
Сама по себе си доктрината не може да направи човека добродетелен, но нейното действие 
формира у гражданите добродетелни привички и в своята цялост тя възвисява човешкия род.  

                                                   
1 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 386. 
2 Пак там, с. 387. 



 56

В сравнение с останалите доктрината за интереса е най-приложима към съвременните 
потребности. Тя се оказва най-силна гаранция за човека против самия него и е необходима 
въпреки своето несъвършенство. Токвил смята, че американските мотиви за действие са 
като че ли по-благородни от европейските. Всеки американец умее да жертва част от лични-
те си интереси в полза на останалите, докато европейците в желанието да запазят всичко – го 
губят. Индивидуалният интерес е главният двигател на човешките действия и целият проб-
лем е в неговото разбиране от отделния човек. Само по себе си равенството не е достатъч-
но. Хората остават невежи и груби, защото егоизмът ги довежда до безсмислена крайност и 
срамна нищета. Необходимо е съответното развитие на просветеността, без което същест-
вуването на социалния ред е немислимо.  
Доктрината за интереса е приложима и в религиозната област. Тя би била непълна, ако се 

свързва изключително със земните проблеми. Колкото и да се доказва ползата от доброде-
телта, винаги ще бъде трудно да се застави да живее добре човек, който не мисли за смъртта. 
Поставя се въпросът за съвместимостта на доктрината за интереса с религиозната вяра, защото 
нейните основни положения са следните: житейското щастие предполага усмиряване на страс-
тите; достигането на трайни блага става с цената на отказ от преходни наслаждения и човек 
може по-добре да служи на себе си чрез постоянна победа над страстите и влеченията си. 
В това отношение създателите на почти всички световни религии са съгласни помежду 

си. Те обещават на индивида награда за жертвите в бъдещия живот. Християнството посту-
лира, че за да заслужи небесното царство, вярващият трябва да предпочита другите пред 
себе си. Основният смисъл на проповядваната от него добродетел е в това човек да върши 
добро на останалите от любов към Бога. Човешкият разум приема Божествената промисъл, 
а обществото се разглежда като въплъщение на всеобщия Божествен ред. Индивидът жерт-
ва частните си интереси, без да търси друга награда освен блаженството от съзерцанието 
на този ред. Интересът е главното средство, което религията използва при управлението на 
хората, и в това е причината за нейния успех сред вярващите.  
Доктрината за интереса не може да отвлече индивида от религиозната вяра, а напротив – 

приближава го към нея. Токвил отбелязва, че американците не се отнасят с грубо равноду-
шие към бъдещето, но не притежават и детско тщеславие в презрение към опасностите. 
Налице е открито изповядване на религията, но това е спокоен и методичен процес. Изг-
лежда, че не сърцето, а разумът води такъв човек към подножието на олтара. Средновеков-
ното духовенство говори само за бъдещето, при което изключва идеята за възможното щас-
тие на благочестивия християнин на земята, докато в демократични условия духовниците 
доста трудно откъсват погледа си от нея. „За да влияят повече на своите слушатели, те все-
кидневно им доказват как религиозната вяра благоприятства за свободата и обществения 
ред.“1 Все по-ярко се проявява връзката на християнството със съвременните социални 
потребности, което се изразява в неговата готовност да служи на гражданското общество.  
Стремежът към материално благосъстояние е нещо общо, което се чувства от всички 

граждани. „Там всички умове са заети старателно да удовлетворят най-малките телесни 
потребности и грижата за най-малките жизнени удобства.“2 Материалното благосъстояние 
не представлява житейска цел за аристократите, които изпитват гордо презрение към него, 
защото е единствено средство за живот. При аристократичните народи бедните свикват с 
нищетата, както богатите – с разкоша. Докато последните не ги занимава материалното 

                                                   
1 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 386. 
2 Пак там, с. 390. 
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благосъстояние поради лесната му достижимост, първите съвсем не мислят за него, защото 
са обзети от отчаяние за неговото постигане.  
При демокрацията стремежът към благосъстояние се предоставя на въображението на 

бедния, а страхът за лишаването от него – на ума на богатия. Размерът на имуществата е 
ограничен и заради това техните собственици не могат да задоволят стремежа си към мате-
риални блага. Ето защо те постоянно се стараят да закрепят съществуващото положение. 
По такъв начин стремежът към материално благосъстояние става господстваща обществена 
страст. Той овладява елита и се прехвърля към низините. Появяват се богати хора, които 
преди са били бедни. Те са водили дълга борба с враждебната съдба, която едва сега по-
беждават. Дългият стремеж към така мечтаното богатство ги води до изпадане в отчаяние 
след постигане на целта. „Любовта към благосъстоянието е станала национална господст-
ваща страст; великият стремеж на човешките страсти се насочва към благосъстоянието и 
увлича всичко със себе си.“1 
Не трябва обаче да се смята, че стремежът към материално благоденствие води до безн-

равственост и семейна криза. Тази страст оказва различно влияние при демократичните и 
аристократичните народи. Изключителният стремеж на аристократите към материално бла-
годенствие води до разточителство и безнравственост. Те боготворят материализма и, изг-
лежда, се стремят към взаимно догонване в празнотата. Подобно състояние на нещата до-
вежда до достигане на дъното на падение от някогашната славна и силна аристокрация. 
Блестящите й добродетели се оказват затъмнени и подавени от настоящите й пороци. Де-
мократичният народ не достига до подобни крайности, защото въпреки своята упоритост и 
изключителност страстта към материално благоденствие винаги се намира в определени 
граници. Тук няма разсипничество, а са налице незначителни желания, към които се при-
вързва душата: човек ги чувства всекидневно и те са му скъпи. Богатите и бедните гражда-
ни притежават почти едни и същи наклонности относно материалното благосъстояние. 
Наслажденията приемат спокоен и въздържан вид, с което трябва да се съобразяват всички.  
Стремежът към материално благосъстояние не противоречи на реда, който е нужен за 

неговото удовлетворение. Добрите нрави са полезни за общественото спокойствие и оказ-
ват благотворно влияние върху развитието на бизнеса. Страстта към материално благосъс-
тояние се съгласува с религията, защото хората търсят благата на настоящето, без да се 
отказват от надежда за бъдещето. Токвил смята, че равенството ограничава хората до изк-
лючително ползване на позволени блага. Естествената последица е развитието на честен 
материализъм, който безшумно отслабва душата, но не я развращава.  
Повечето хора се насочват към изключително придобиване на материални блага и на то-

зи фон е налице внезапна промяна в душите на малцина. Те се насочват към духовния свят 
поради страх от изолация в тесните граници на материалното. Демократичният бит и зако-
ни ограничават човешкия разум в областта на материалните блага, което улеснява човеш-
кият контрол над страстите. Стремежът към преодоляване на тези ограничения често води 
хората до абсурдното положение да излизат извън границите на здравия разум.  
Благосъстоянието поражда безпокойство, което се проявява по различен начин в Европа 

и САЩ. Европейските народи са малки, но въпреки притесненията на властта хората изг-
леждат спокойни и даже доволни. Американците са свободни и просветени хора, но въпре-
ки това изглеждат сериозни и почти печални даже в удоволствията си. Докато първите съв-

                                                   
1 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 391. 
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сем не мислят за угнетяващото ги зло, вторите непременно се грижат за липсващите им 
блага. Те постоянно се страхуват от загуба на най-краткия път към благосъстоянието. Аме-
риканецът се привързва към материалните блага до степен, „че може да се помисли за неп-
рекъснатия страх да не умре, без да се възползва от тях“1.  
Подобно необикновено вълнение изглежда твърде странно, особено когато се наблюдава 

в масов мащаб. Неправилно би било обаче да се вижда в стремежа към материални блага 
основният източник на безпокойство, което се наблюдава във всички действия на гражда-
ните. Изключителният стремеж на американеца в това отношение го кара да бърза поради 
малкото време за откриване на благата, за тяхното придобиване и използване. Мисълта за ог-
раничеността на живота причинява постоянно душевно вълнение, което заставя човек непре-
къснато да променя намеренията си. Когато подобен стремеж се осъществява в общество, къ-
дето законите и нравите не сдържат човека, това само увеличава безпокойството. Тогава инди-
видът непрекъснато сменя пътищата от страх да не изгуби посоката към щастието.  
Породените от стремежа към материална задоволеност горещи желания често премина-

ват в своята крайност, което предизвиква униние. Крайната цел е използването на благата, 
за което са необходими бързи и лесни средства, защото в противен случай трудностите ще 
развалят удоволствието. За подобни хора няма нищо по-опасно от продължителните усилия 
за достигането на определена цел. „Равенството води по още по-пряк път към много описа-
ни тук последици от стремежа към материално благосъстояние.“2 
В демократичното общество всяка професия е уважавана и то не познава категорията 

наследствено богатство. Всеки човек трябва да се труди, за да живее, и мисълта за това се 
превръща в необходимо условие за съществуване. Трудът се превръща в обект на уваже-
ние, а не на презрение. Обществено задължение на богатия човек е да ръководи предприя-
тието си като форма на социална дейност, докато самоцелното потребление на натрупаното 
богатство е проява на безчестие. „Равенството не само развива уважение към труда, но въз-
висява идеята за труда, който носи печалба.“3  
В аристократичното общество се уважават дейностите, мотивирани от честолюбието и 

добродетелта. На теория печалбата и трудът са разделени, но на практика се сливат помеж-
ду си. В демократичното общество двете идеи се сливат, а печалбата заставя хората да се 
трудят. От една страна, за тях трудът е честна необходимост, а от друга – надеждата за пе-
чалба също е стимулиращ фактор. Аристократичните прегради между различните занятия 
отпадат постепенно в полза на тяхното уподобяване. Печалбата е общата им цел, която ги 
подвежда под общ знаменател. При тези условия слугата не смята своя труд за безчестие, 
защото всички около него работят. Подобно на него и президентът получава заплата за уп-
равлението на страната. Трудът може да бъде тежък или лек, повече или по-малко доходен, 
но никога – нещо висше или низше. Демокрацията утвърждава честността и почтеността на 
всички видове дейност.  
Парадоксално е, че при нея най-малко процъфтява земеделието, а породените от равенс-

твото наклонности и привички естествено водят хората към търговско-промишлена дей-
ност. Бедността не позволява бездействие и индивидът непрекъснато се грижи за подобря-
ване на участта си. Жаждата за материални наслаждения е силно развита и това е причина-
та за горещото желание, насочено към увеличаване на средствата за удовлетворяване на 

                                                   
1 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 394. 
2 Пак там. 
3 Пак там, с. 403. 
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тези стремежи. Земеделието предполага изискващо голям труд бавно обогатяване и негова-
та алтернатива е рискован, но изгоден занаят. Демократичното общество изобилства с де-
лови хора, чийто брой се увеличава с развитието на равенството.  
То е сред основните причини, съдействащи за разрастването на бизнеса, защото „способс-

тва за развитието на търговията, като непряко внушава на хората склонност към нея, и пряко 
– чрез усилване и обобщаване в душите им на любовта към материалното благосъстояние“1. 
Голяма част от хората насочват всичките си сили за придобиване на богатство. Поради тази 
причина те естествено се насочват към бизнеса, който е оптималното средство за забогатява-
не. Движещият мотив в това отношение е страхът от изпадане на социалното дъно.  
Аристократичното управление се съсредоточава над важните обществени дела, което го 

отвлича от деловите грижи. От друга страна, ръководната класа не допуска отделни нейни 
представители да се занимават с подобни дейности. Следователно даже при аристокрация-
та има господство на частно мнозинство, но като цяло тя не благоприятства развитието на 
бизнеса. Средата между нея и демокрацията е плутокрацията, характеризираща се с пре-
доставянето на важни привилегии на малка група хора, които при демокрацията може да 
бъдат придобити от всички. Тя извършва естествения преход от аристокрация към демок-
рация и нейното господство съвпада с т.нар. законодателно неограничен капитализъм2. В 
демократичните страни парите не дават власт на своите собственици, а по-скоро ги лиша-
ват от възможността за това. Ето защо богатите не знаят как да запълват времето си.  
При тези условия бизнесът е единственият път за тяхната дейност, оптимално съответс-

тващ на неспокойните желания и огромните средства. Бизнесмените „никога не формират 
съсловие, което би имало свойствените му нрави и организация; тях не ги спират принад-
лежащите на съсловието убеждения, а общественото мнение ги насочва към търговия“3. 
Демокрацията придава смелост и обширност на тяхната дейност, а хората са принудени да 
се съобразяват с господстващото непостоянство. Ето защо те се насочват към дейности, в 
които случаят играе важна роля. Най-общо, деловата активност върви ръка за ръка с лю-
бовта към вълнението.  
Според Токвил демократичният обществен бит е следствие на индустриалното развитие. 

Всяка работа може по-икономично и бързо да се осъществи с общите усилия на няколко 
души, отколкото с търпеливия и дълъг труд на отделен човек. Производството на по-
големи предприятия с по-големи капитали е по-евтино. Всички тези истини са доказани 
едва през ХІХ век, но са валидни както за големите, така и за малките предприятия. Работ-
никът се занимава постоянно и изключително с отделен предмет. За сметка на бързината 
той губи способността за общо управление на дейността си. Така с усъвършенстването на 
работника се унищожава човекът, който не принадлежи повече на себе си, а на избраната 
от него професия4. Напразно законите и нравите се стремят да премахнат всички прегради в 
полза на откриването на различни пътища към богатството. Индустриалната теория се оказва 
по-силна от тях, защото привързва индивида към професията и на тази основа определя извес-
тно обществено положение, което той не може да напусне. Така се създава ситуация, в коя-
то работникът е неподвижен сред общото движение.  

                                                   
1 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 404. 
2 Поппер, К., Открытое общество и его враги, М., 1992, т. І-ІІ, с. 134. 
3 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 405 
4 Маркс, К., Капиталът, С., 1979, т. І, с. 435. 
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Все по-пълното прилагане на принципа на разделение на труда прави работника по-слаб, 
ограничен и зависим. Докато изкуството върви напред, работникът деградира. Развитието 
на бизнеса довежда до изтласкване на невежите и неловки занаятчии от богатите и просве-
тени хора. При това положение работникът все повече концентрира умствените си способ-
ности за изучаване на подробностите. От своя страна предприемачът обхваща цялото, кое-
то разширява интелекта, и тогава науката става необходима за достигане на неговите цели. 
Работникът и предприемачът нямат нищо общо помежду си, а отношенията им са като два-
та края на дълга верига, при което всеки от тях заема своето място, от което никога не из-
лиза. „Единият се намира в постоянна, необходима и непосредствена зависимост от другия 
и изглежда, че се е родил да се подчинява, тогава когато другият се ражда, за да заповяд-
ва“1. Всичко това представлява своеобразна търговска аристокрация.  
Господството на равенството води до увеличаване на потребността от евтини промиш-

лени стоки, което ги прави достъпни за по-бедните хора. Това е важно начало за социалния 
успех, когато най-богатите и просветени хора посвещават своите знания и богатства на 
бизнеса. Те откриват предприятия, които се основават на разделението на труда и са насо-
чени към удовлетворяване на нови и разнообразни потребности. Нацията става демокра-
тична, а промишлената класа – по-аристократична. Неравенството се увеличава в социал-
ните групи за сметка на снижаването му в гражданското общество. Изглежда, че новата 
аристокрация естествено произтича от демократичната среда, но съвсем не прилича на ро-
довата. Тя е изключение от обществения бит, защото нейните представители не притежават 
общ дух и цели и не са свързани от общи стремежи. Не съществуват истински връзки меж-
ду бедни и богати, тъй като те не вървят постоянно заедно и интересът непрекъснато ги 
сближава или отдалечава. Работникът зависи от собствениците, но не и от конкретен пред-
приемач относно труда и работната заплата. Като цяло нито привички, нито задължения 
свързват работници и собственици.  
Организираната по този начин аристокрация не може да има силно влияние над служе-

щите й хора. Тя не може дългосрочно да завземе властта. Аристокрацията на Стария режим 
се смята задължена правно и нравствено да помага на своите служители чрез предоставена-
та им защита. Търговската аристокрация прави хората, чийто труд използва, бедни и груби, 
а по време на криза ги предоставя на обществената благотворителност. Отношенията меж-
ду работник и собственик са честни, но истинска връзка между тях отсъства. Новата арис-
токрация е най-трайната от всички, съществували досега, но едновременно с това е и най-
ограничената и безопасната. Въпреки това, заключава Токвил, истинските приятели на де-
мокрацията се намират в състояние на постоянно безпокойство, защото се страхуват от 
възраждане на правното неравенство и аристокрацията на Стария режим.  
В заключение искам да подчертая актуалността на разгледаните идеи в условията на 

съвременната глобална икономическа криза. Както Голямата депресия, така и тя започна от 
страната, която А. Токвил така проницателно описа и анализира. Налагат се и други срав-
нения, като например това за близостта между Маркс и Токвил, когато става дума за ин-
дустриалното развитие. Така или иначе, в историята на обществознанието съществуват 
крупни мислители, чиито идеи запазват своето значение и в наши дни.           

 

                                                   
1 Токвиль, А., Демократия в Америке, М., 1992, с. 408. 
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ЦЕННОСТНА КРИЗА НА КОНСУМАТИВНОТО ОБЩЕСТВО 

ст.н.с. II ст. д-р Валери Личев,  

ИФИ – БАН 

1. Исторически предпоставки за финансовата криза 

Разразилата се през 2008 г. финансова криза изненада както политиците, така и иконо-
мическите експерти, които все още не се нагърбват с даването на окончателни прогнози. 
Неочакваното й настъпване обаче дава повод за кратко припомняне както на историята на 
проблема, така и на предупрежденията на някои социолози, философи и изследователи на 
културата относно изпитанията, на които може да бъде подложен съвременният западен 
неолиберален проект. 
Утвърждаването на консумативното общество започва след края на Първата световна 

война, когато се налага понятието „нов капитализъм“. Тогава се подлагат на дис-
кредитиране характерните за протестантизма морални качества като спестовност и отлага-
нето на удоволствието. По-рано на задлъжняването се е гледало с лошо око, тъй като е оз-
начавало, че човек не е способен да се простира според чергата си1. Навлизането на поточ-
ната линия в производството, както и на маркетинга в изследването на пазара са свързани с 
въвеждането на нова форма на потребление – чрез кредитиране.  
Това е първият удар срещу ценностите, стимулирали възникването на капиталисти-

ческия начин на производство. Легитимирането на „новия капитализъм“ се осъществява на 
езика на протестантските ценности, но в действителност то подкопава пуританските 

нрави най-вече чрез въвеждането на кредита2. 
Оттук насетне удоволствието се превръща в основното морално оправдание на капита-

листическия начин на живот. С утвърждаването на хедонизма обаче ценностите се изпраз-
ват от трансцендентални основания3. Още А. Токвил през ХІХ в. прогнозира появата на 
индивиди с ограничени амбиции, загрижени единствено за личното си щастие4. В консума-
тивното общество неговите предположения се превръщат в реалност. 
Оказва се обаче, че изобилието от блага на пазара не отменя всички проблеми на човеш-

кото съществуване. „Дори да изглежда съвместима с ценностите на хуманизма, свръхкон-
сумацията все пак не е панацея за щастието на човечеството... Свободата, комфортът, ка-
чеството и надеждата за живот не отнемат нищо от трагичността на съществуването; об-
ратно – те правят клопката още по-жестока“5. 

                                                   
1 Бел, Д., Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 125. 
2 Пак там, с. 136. 
3 Пак там, с. 64 
4 Шарл, С., Парадоксалният индивидуализъм. Предисловие, Ж. Липовецки, Хипермодерните времена, 

Изток – Запад, С., 2005, с. 14. 
5 Тавоало, П.-А., Предисловие, Ж. Липовецки, Хипермодерните времена, Изток – Запад, С., 2005, с. 9. 
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Изобилието от блага прави културата зависима от пазара. В резултат паричните стой-
ности изместват всички останали. Вместо да посочва на индивидите как да работят и да 
се реализират в обществото, културата започва да им налага моделите, по които да хар-
чат парите си, за да извличат по-голяма радост от живота1.  
На психологично равнище резултатът е изместване на принципа на реалността от този 

на удоволствието (Фройд). Нарцисизмът става всеобщо разпространено явление – както на 
индивидуално, така и на колективно равнище. В тези условия съблазънта се превръща в 
основен регулатор на обществения живот. Резултатът е подчиняване на основните морални 
и социални ценности на хрумванията и прищевките на личността2.  

2. Структурни предпоставки за кризата 

Характерно за модерния капитализъм е разделението на техно-икономическата сфера 
от политиката и от културата. Всяка от тези области се подчинява на различни принци-
пи: първата – на функционалната рационалност и ефективността, втората – на равен-
ството и гражданските свободи, третата – на хедонизма3. Както изтъква обаче Д. Бел, 
ако в науката и в икономиката можем да говорим за прогрес, изразяващ се в натрупването 
на знания и на материални блага, в сферата на културата наблюдаваме завръщане към веч-
ните проблеми и загадки на човешкото съществуване, на които различните културно-
исторически епохи предлагат специфични отговори4.  
Именно нарушаването на баланса между посочените подсистеми се превръща в източ-

ник на сериозни противоречия, които имат отношение и към „неочаквано“ разразилата се 
финансова криза. Една от тенденциите в съвременния капиталистически свят е превръща-
нето на икономическото познание в „положителна наука“. Такъв е технократическият възг-
лед на неолиберализма, за който икономиката е самостоятелна област, а не част от общест-
вения живот. По този начин обаче тя се откъсва от ценностната система на културата.  
Превръщането на икономиката в приложна математика създава илюзията, че дви-

жението на стоките и парите е независимо от човешкото поведение. Подобна нагласа по-
вишава ефективността в производството, но за сметка на два други отрицателни момента. 
Първо, личностите се третират като обекти, манипулируеми подобно на вещите; второ – 
води до неконтролирано експлоатиране на околната среда5. В резултат се стига до нараст-
ване на „арогантността на властта“, която подчинява на икономическите интереси дори 
ценности като истина, добро и справедливост6.  
Критиците на модерния капитализъм отбелязват, че демокрацията не е понятие, рав-

нозначно на пазарната икономика. Без предварително зададени ценностни параметри 
пазарът не би могъл да функционира ефективно. В противен случай независимата от етич-

                                                   
1 Бел, Д., Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 126. 
2 Липовецки, Ж., Време на вакуум, Св. Климент Охридски, С., 1996, с. 54 – 55. 
3 Пак там, с. 91. 
4 Бел, Д., Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 53. 
5 Пак там, с. 376. 
6 Хайнрихс, Й., Революция на демокрацията. Реална утопия за мълчаливото мнозинство, Варна, Стено, 

2004, с. 251, 262. 
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ни норми икономика би заприличала на движение по пътища, освободено от ограничител-
ни знаци и правилник.  
Немският учен Й. Хайнрихс разграничава в своята социална утопия четири нива на об-

ществената структура: икономика, политика, култура и общовалидна ценностна или леги-

тимационна система – религия, етика и духовност. Според него разумната икономика би 
трябвало да бъде и екология (от гр. – оikos)1. Външният архитектоничен закон на строежа 
на социалното тяло трябва да стане вътрешен социално-етически принцип за неговото изг-
раждане.  
Висшите ценности не биха могли да станат основополагащи за членовете на обществото, 

ако не бъдат подложени на предварително обсъждане, което да породи консенсус относно 
природата им2. Единствено социалният диалог би позволил адаптирането им към непре-
къснато променящите се социални ситуации. За целта обаче е необходимо основните соци-
ални принципи и аксиоми да бъдат освободени от господстващия на Запад индивидуализъм3. 
Социалните принципи са „етическата граматика за структурно изграждане на обществения 
строй“4. 
Обръщането към морала според Хайнрихс не бива да измества въпроса за социалната 

онтология. Социалните принципи формират, така да се каже, „вътрешната структура“ в 
рамките на съществуващата структура на битието. Те задават мащаба на мисленето и на 
действието в името на общественото благо5. 

3. Антропологични предпоставки на кризата:  
традиция и време 

Структурното разграничаване на технологико-икономическа, политическа и култур-
на подсистема позволява да се погледне на процесите, протичащи в тях, и от времева 
гледна точка. Тъй като процесите са ръководени от различни принципи и норми, може да 
се каже, че измененията в подсистемите настъпват с различни темпове6. 
Тази идея кореспондира с антропологическата теза за наличието на множество времеви 

пластове в историческия процес (Школа Анали, Р. Козелек). Изхождайки от тези идеи, мо-
жем да си зададем въпроса за това, какво се случва в съвременното общество под влияние 
на разкъсването на връзките между икономика, политика и култура. 
Ж. Липовецки твърди, че високите технологии довеждат до „умножаване на разли-

чаващите се темпоралности“7. Така настъпват дерегулация и индивидуализация на вре-
мето. Проблемът е как обогатеното с различни съдържания настояще да се впише в раз-

                                                   
1 Хайнрихс, Й., Революция на демокрацията. Реална утопия за мълчаливото мнозинство, Варна, 

Стено, 2004, с. 154. 
2 Пак там, с. 178. 
3 Пак там, с. 278. 
4 Пак там, с. 279. 
5 Пак там, с. 250. 
6 Бел, Д., Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 50. 
7 Липовецки, Ж., Хипермодерните времена, Изток – Запад, С., 2005, с. 63. 
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личните времеви оси. Това означава, че на дневен ред трябва да бъде поставен въпросът за 
особеностите на социалното време1. 
В ускорения ритъм на потреблението вещите изгубват предишната си „сакралност“, ко-

ето води до формиране у индивидите на безразлично отношение към социалната реалност2. 
За тях тя се изпразва от смисъл и поради това изпада от времевия им хоризонт. „След дис-
кредитирането на миналото и бъдещето има тенденция да се мисли, че настоящето е ос-
новното, към което се отнасят демократичните индивиди, тъй като са скъсали с оконча-
телно пометените от модерността традиции и са се отвърнали от бъднините, които ни най-
малко не възтържествуваха.“3 
Разклащането на предходните утопични представи за бъдещето и утвърждаването на 

консумативните норми отбелязват началото на „нов тип социална темпоралност“, която е 
белязана от първенството на „тук и сега“4. Тази темпоралност става зависима от свръх-
потреблението, чийто смисъл е да създаде „чувството за вечност в свят, отдаден на бърза-
та преходност на нещата“5. 
По този начин в консумативното общество се утвърждава хедонистичното безвремие, 

освободено от хоризонта на миналото и бъдещето. Този процес може да бъде характеризи-
ран и като „пропадане във времето“. Според М. Елиаде в модерните общества то настъпва 

в резултат от загубата на сакралния характер на човешките дейности6. Тогава отговорното 

поведение бива изместено от развлеченията, чиято цел е да създадат илюзията, че човек 
владее времето (идея, която може да бъде открита и в нихилистичните възгледи на лите-
ратурния герой Базаров) и че може да има контрол над него. Изтласкването на представата 
за крайността на човешкото битие не означава, че по пътя на развлеченията и свръхпотреб-
лението то може да стане недосегаемо за смъртта. 
Навлизането на високите технологии поражда два типа темпорални ефекти. От една 

страна, то създава предпоставките за появата на феномен, който Х. Розънбърг нарича 

„традиция на новото“7. От друга страна, води до закърняване на темпоралната рефлек-

сия у модерните индивиди, които лесно и бързо привикват с нововъведенията, предлагани 
им щедро от пазара. 

„Традицията на новото“ е основният фактор, който реабилитира принципа на удо-
волствието. Настъпването на световната финансова криза обаче показва необходимостта от 
преразглеждане на този неохераклитов принцип на либералната пазарна икономика8. В тази 

                                                   
1 Липовецки, Ж., Хипермодерните времена, Изток – Запад, С., 2005, с. 63. 
2 Липовецки, Ж., Време на вакуум, Св. Климент Охридски, С., 1996, с. 220. 
3 Шарл, С., Парадоксалният индивидуализъм. Предисловие, Ж. Липовецки, Хипермодерните времена, 

Изток – Запад, С., 2005, с. 13. 
4 Липовецки, Ж., Хипермодерните времена, Изток – Запад, С., 2005, с. 55. 
5 Шарл, С., Парадоксалният индивидуализъм. Предисловие, Ж. Липовецки, Хипермодерните времена, 

Изток – Запад, С., 2005, с. 26. 
6 Елиаде, М., Митове, сънища, тайнства, Лик, С., 1998, с. 28 – 31. 
7 Бел, Д., Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 74. 
8 В алегоричен план може да бъде направено сравнение с „Жената в пясъците“ на К. Абе. Отдаването 

на главния герой на нескончаемата диалектика на пясъците в крайна сметка го довежда до затъване в 
пясъчна яма, символизираща „безизходицата на въображаемото“ (Лакан). Общото в двата случая е, че 
ако процесите на ставане не бъдат подложени на стабилизиращото действие на символната функция, 
резултатът е неизбежна криза. 
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връзка се налага да бъде направено разграничение между традицията на новото, която 
бива утвърдена на икономическа основа в модерните общества, и онази, която е присъща 
на домодерните. 

Функцията на традицията в последните е да свърже началото и края на света. Връзка-
та с миналото е необходима за интерпретацията на всяко ново събитие, тъй като в до-
модерния свят радикално новото е невъзможно. „Помни!“ е първата заповед на традиция-
та, която е валидна в рамките на една циклична представа за времето. Модерният свят 
отхвърля тази авторитарна повеля. Поради това успоредно с утвърждаването на линейната 

представа за време в него си проправя път и забравата1. 
Световната криза внася прекъсване в традицията на новото. На психологическо 

равнище това означава реабилитиране на принципа на реалността, изискващ отлагане на 
удоволствието. По този начин нарцистичното затваряне в настоящето става невъзможно. 
Преди настъпването на кризата между очакванията за новото и самото ново няма нео-
бозрима дистанция. Неочаквано е ненастъпването или отсъствието на новото, а не 
появата му. Парадоксално обаче именно привикването с непрестанното обновление довеж-
да до криза, която слага – може би временен – край на очакванията за непрестанни нововъ-
ведения, освобождаващи индивидите от необходимостта да си припомнят миналото или да 
се проектират в бъдещето. 

Затварянето в настоящето на консумативното изобилие води до закърняване на цен-
ностните действия, тъй като те са възможни единствено посредством времевата рефлексия 
на личността. Отговорността за нововъведенията се прехвърлят върху анонимните субекти 
от технико-икономическата сфера.  

Така се стига до „разпад на времето“ (Шекспир). Екстензията на бъдещето бива запазена 
за авторите на нововъведения и за икономическите играчи. Останалите индивиди биват 
освободени от необходимостта да се полагат екстатично. На тях бива отредена единствено 
ролята да утвърждават наложения им ценностен порядък, който те приемат с охота и без 
възражения. По този начин обаче се задълбочава проблемът, изтъкнат от Д. Кембъл: „Ако 
сам не притежаваш съзнание за духовност, как ще го предадеш на децата си? Откъде ще се 
вземе то?“2  

Критиците на буржоазната култура като Х. Маркузе, Р. Барт и др. отбелязват, че в нея 
изобилстват митични значения от типа на Второто пришествие или на Златния век. Ма-
кар че кризата разклаща тези наивни, есхатологични представи, темпоралното мислене на 
масовия човек не става по-зряло или по-рационално.  

Ако в домодерния свят традицията свързва началото и края на времето, в съвременния 
възниква аналогичен проблем – само че по линия на началото и края на икономическата 
криза. Последната дума тук се дава на „профетите“ – икономически експерти. Те трябва да 
„съкратят“ времето на лишения и ограничения, за да бъде утвърден отново принципът на 
удоволствието. 

Подобни очаквания всъщност се основават върху митичната представа за цикличния ха-
рактер на времето. В случая не става дума за циклите на Шумпетер, от които според някои 
икономисти западният свят не се е избавил. За масовия човек не са важни произходът или 
виновниците за кризата. Основното за него е да бъде избавен от ограниченията, така че да 

                                                   
1 The Encyclopedia of Religion, vol. 3, 15. New York: Macmillan Publishing Company 1987, р. 13. 
2 Кембъл, Д., Силата на мита, Хемус, С., 2001, с. 34. 
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се възстанови движението към „Златния век“ на консумативното изобилие. Това означава, 
че „традицията на новото“ задължително следва да се поднови независимо от временното й 
прекъсване. От кого и по какъв начин – това е без значение. 

4. Изход от кризата 

Във футуристичните изследвания се прокарва разграничение между предвиждане и 
прогнозиране. Първото се отнася до конкретни събития, които може да се случат на да-
дено място, в определено време, докато второто е ориентирано към „структурните кон-
тексти, създаващи проблемите или тенденциите, които може да се реализират“. „Даден 
поток от събития – който е предмет на предвиждане – често представлява съчетание на 
структурни тенденции и особени случайности.“1 
В тази връзка може да бъде поставен въпросът, дали точно икономическите експерти, 

които не успяха да предвидят настъпването на кризата, са тези, които могат да посочат изхода 
от нея. Проблемът има като ценностни, така и социално-епистемологични измерения. 
Й. Хайнрихс отбелязва, че съвременното общество води до нарастване на „интелектуал-

ното затъпяване“, тъй като натрупването и обработката на данни измества способността за 
рефлексия2. За Н. Постман информационното общество в никакъв случай не е задължително 
съставено от мислещи и знаещи индивиди, дори напротив. То предлага огромно количество от 
информация, но твърде малко интегративно виждане за разума, който единствен е в състоя-
ние да придаде смисъл на случващото се със и около човека. 
Именно в тази връзка може да бъде поставен и въпросът за изхода от кризата. Както от-

белязва антропологът В. Мюлман, откритостта на човека към света не позволява да бъдат 
правени прогнози относно неговото бъдеще. В противен случай би трябвало да приемем 
каузалните връзки като решаващи за съществуването и развитието му и по този начин 
бихме го освободили с научни средства от отговорността, която трябва да носи към себе си 
и към своите наследници. С това би се утвърдила представата за човешката несвобода. 
Мюлман отбелязва, че както познанието за различни религиозни положения не означава 

непременно религиозност, така също и запознатостта с резултатите на науката все още не 
значи разбиране на техния смисъл3. Аналогично можем да кажем, че разкриването на при-
чините, довели до финансовата криза, далеч няма да означава разбиране на ценностните 
основания за възникването й. 
Както отбелязва Хайндрихс, модерната демокрация все още не разполага с нужните 

процедури, които да й позволят постигането на ценностен консенсус в законодателната 
сфера. От тази гледна точка обсъжданите ценности остават произволни стойности, а изтък-
ването на ценностния упадък има за основна цел да отвлече общественото внимание от 
действително съществения проблем – от необходимостта да бъде запълнена пропастта 
между теорията и практиката в обществения живот4. 
                                                   

1 Бел, Д., Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 290. 
2 Хайнрихс, Й., Революция на демокрацията. Реална утопия за мълчаливото мнозинство, Стено, 

Варна, 2004, с. 262. 
3 Muehlmann, W., Geschichte der Anthropologie, Wiesbaden: AULA – Verlag, 1986, р. 266. 
4 Хайнрихс, Й., Революция на демокрацията. Реална утопия за мълчаливото мнозинство, Стено, 

Варна, 2004, с. 177. 
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ИКОНОМИЧЕСКО И НРАВСТВЕНО СЪЗНАНИЕ  
В НАШЕНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ 

проф. д-р Любомир Драмалиев 

В предлаганата тема употребата на прилагателното „нашенско“, очевидно, не е съвсем 
на място. Но с него се стремим към обозначаване на явления в сферата на социалното мис-
лене, изразяващи прекалено изострени преживявания, които се намират на твърде отдале-
чено разстояние от обективната историческа истина. 

Не е необходима изрична аргументация за основополагащия характер на взаимовръзката 
„икономика – нравственост“ и съответното тяхно идейно отражение в системата на обще-
ственото съзнание. В общата характеристика на икономическото съзнание принадлежат 
редица общоизвестни и общоприети определения. Така на преден план се откроява негови-
ят сложносъставен характер. От една страна, на масово-емпирическо равнище това са 
ежедневните, първоразредни по значение мисли, чувства и преживявания в непосредствен 
битов план: храна, здраве, доходи, жилище, работа, цени и др. Те се оказват и основна със-
тавка на дадено състояние на общественото (семейно, групово, професионално и т.н.) мне-
ние. От друга страна застава двоякото съдържание на неговото теоретическо (опосредено, 
систематизирано и пр.) равнище. Като отражение на производителните сили това са техно-
логическите знания и постижения, отразявани в съответните технически, природни и пр. 
науки. Проблематиката на производствените отношения намира своето място в темите на 
собствеността, производството, обмена и разпределението. Следва да се добави и взаимов-
ръзката „икономика – политика“ със съответните социологически, политологически и осо-
бено – социопсихологически отражения. 

В тази разностранна проблемна област се съсредоточаваме върху темата за икономичес-
кото съзнание като духовна подсистема, и по-специално – за неговото място в общата сис-
тема на общественото съзнание. 

Въпросът се третира в съветската литература към края на миналия век. След като при-
вежда редица признаци на икономическото съзнание, идентични с тези на другите духовни 
подсистеми, В. Д. Попов заключава, че няма никаква пречка за характеризиране на иконо-
мическото съзнание като една от формите на общественото съзнание1. Тази теза се под-
държа и от Александър Уледов, един от най-известните и плодовити автори по темата. Той 
заключава, че „икономическото съзнание е един от основните структурни компоненти на 
социалистическото обществено съзнание“2.  

Взета сама по себе си, тази формулировка не е неправилна. Но именно като основен 
компонент икономическото съзнание не притежава тези признаци, с които обикновено се 
отличават отделните форми на общественото съзнание. Преди всичко тяхното историческо 

                                                   
1 Попов, В. Д., Экономическое сознание: сущность, формирование и роль в социалистическом об-

ществе, М., 1981, с. 146. 
2 Уледов, А. К., Предисловие към труда, В. Д. Попов, Экономическое сознание: сущность, форми-

рование и роль в социалистическом обществе, М., 1981, с. 6. 
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възникване следва да се отнася към по-късна епоха на общественото развитие: тази на класо-
вите, държавно-организирани общества, свързана с поява и отделяне на умствения труд. На-
личието и функционирането на тези признаци се осъществява при съответна степен на отно-
сителна самостоятелност и отдалеченост от материалните обществени отношения. А от 
своя страна, самите те са предмет на отражение от икономическото съзнание. 

Процесът на структуриране на групата форми на общественото съзнание би могъл да се 
разглежда в четири основни направления: преди всичко – това е линията на поведенческата 
регулация и социалното управление. Това са такива обществени институти като морал, по-
литика и право, взети в единство с техните собствени духовни отражения. Познавателната 
линия се изразява от науката и философията и техните основни подразделения като приро-
дознание и обществознание. Следва емоционално-образната сфера на религията и изкуст-
вото. В битовата сфера, особено в нашата съвременност, действат игрите и спорта, които 
обхващат масови преживявания в световен мащаб. 

Отражението на икономическите интереси, проблеми и отношения в поведенческо-ре-
гулативната сфера по принцип е пряко и непосредствено. Значително по-различно е то в 
другите форми на общественото съзнание, съответно на служебната натовареност на всяка 
една от тях. Така то е качествено по-различно във философските, художествените и спорт-
но-игровите отражения. 

Така идваме до изводи за специфичната същност на икономическото съзнание: то е мно-
го и далеч повече от една от формите на обществената духовна система. Обективно исто-
рически, както и функционално-логически идейните (сетивни, чувствени и мисловни) от-
ражения на икономическата действителност, взети в тяхното реално единство, действат 
като основно определящо ядро – фундаментална част на обществения живот. Като идеен 
израз на обективни и закономерни явления и процеси икономическото съзнание се оказва 
този жизнен фермент, който навлиза във функционалната тъкан на другите духовни подсисте-
ми, винаги в съответствие с тяхната реална служебна специфика. Така, докато в някои форми 
това действие е пряко и открито, в други (например философия, изкуство, религия) то е непряко, 
опосредено и частично. Без да е една от формите на общественото съзнание, то е наистина осно-
вен структурен компонент на всяка исторически формирана духовна система. 

Нашият интерес се съсредоточава върху друга подсистема от структурата на обществе-
ното съзнание. Това е равнището („етажа“, плоскостта) на масово-емпирическото съзнание. 
На него се изявява общественото мнение с различните негови групови изяви – семейни, 
съседски, махленски, производствени, браншови, етнически, класови и пр. манифестации. 
При тях водеща е ролята на съответния вид материален, професионален и пр. интерес. При 
по-големите групови изяви намесата на такава духовна конструкция като идеологическото 
мислене е както естествена, така и налагаща се със своето присъствие. И този факт е осо-
бено характерен за съвременната епоха: това е прякото въздействие на съвременните висо-
ко интелектуализирани и технологизирани масмедии. 

Така заставаме пред проблеми на нашата родна съвременност, при които ролята и въз-
действието на икономиката, респ. на икономическото съзнание, са толкова определящи, 
колкото и често пъти забравяни или подценявани. 

Външен израз на тези проблеми се фиксира в някои повтарящи се в масовото съзнание и 
подсилвани в пресата постановки. Една от най-ярките е тезата, че „държавата ни е скапа-

на“. Фактите на неспособност на отделни административни органи да се справят със своите 
ежедневни задължения се подкрепят от редица незаконни действия, включително и с раз-
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нообразието от служебни престъпления. Но пред погледа на масовия гражданин не се разк-
риват тези определящи фактори, които могат да служат поне за обяснение на проблемати-
ката, и на преден план застава Нейно величество Икономиката. При това тя не е друга, а 
капиталистическа! От векове тя е водещ носител на социално неравенство, на легендарно 
известния антагонизъм между бедните експлоатирани и богатите експлоататори, на импе-
риалисти, колониалисти, расисти и пр. 

Следва да се добавят и два исторически мащабни световни процеса, които отличават 
времето след Втората световна война, и особено – края на ХХ в. Преди всичко това е дви-
жението на развиващите се, на необвързаните страни, което бе предвождано от първите 
ръководители на Индия, Индонезия, Египет и Югославия. Неговото въздействие върху раз-
рушаването на колониалната система е неоспоримо. И тук застава дълбоко драматичният 
проблем на социализма, на държавната социалистическа система. Нейното въздействие 
върху споменатите исторически процеси бе решаващо. Технологическите, научните и кул-
турни успехи на социалистическите общества бяха очаквани и приветствани. 

Не беше обаче очакван ефектният край на тази социалистическа система! За него дълбо-
ката причина се оказа намираща се в самата икономическа основа. Централизираната и 
бюрократизирана икономика не можа да издържи съревнованието с капиталистическия 
строй. Тук съдействаха и фактори от политическата надстройка, като идеологическа догма-
тика, парламентарна ограниченост, произвол на съдебно-полицейските органи и др. 

А се получава така, че неизбежното обедняване на голяма част от населението днес се 
обяснява със... „скапаността“ на държавата, с негодността на политиците, с ширещата се 
престъпност в управленската сфера, при която „всички“ лъжат, крадат, обогатяват се и т.н. 
Типично за масовата психика изобщо е отразяването на повърхностните отношения и фак-
ти, зад които се крият движещите и определящи обществени фактори. За нашата съвремен-
ност е характерно пренебрегването на добре известните обективни закони на пазарната 
икономика, на конкуренцията и безмилостната борба за печалба и свръхпечалба. Не се от-
чита престъпното действие на т.нар. „сива икономика“, която е събирателен образ за сти-
хията на бушуващата икономическа престъпност. По времето на социализма държавният 
бюджет се обезпечаваше до 75 и повече процента от печалбите на държавните и коопера-
тивните предприятия. Днес пропорцията е обратна: тези повече от 75 % трябва да се полу-

чават от данъци и глоби. При това съвсем не са редки случаите, когато например един ра-
ботник или служащ в капиталистическо предприятие получава деклариран месечен доход 
от около 200 лв., който подлежи и на данъчно облагане. Но фактически нелегално той по-
лучава около 800 и повече лева. А от държавата се иска да извършва растящи разходи за 
образование, здравеопазване, пенсии... 

Към тази реална обстановка следва да се добавят и фактори, които пряко предопределят 
общественото мнение: ясен отговор на тези проблеми бе даден в публикувания сборник за 
работата на миналогодишната национална конференция по етика относно ролята и отго-
ворността на ежедневното масмедийно производство. Очевидно, при него дължимото вни-
мание не е насочено към корените на сегашните жизнени проблеми. Поначало „виновни са 
управляващите“. Техните отделни погрешни решения се посрещат с неприкрито задоволст-
во, достигащо и до злорадство. А постиженията и правилните решения просто не се виж-
дат. Така например при продължаващо и нарастващо увеличение на пенсиите, което бе 
придружено за първи път с коледна добавка от 150 лв., в предизборната кампания продъл-
жава да се споменава наличието на „пенсионерски геноцид“! За всички злини първопричи-
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на са „управляващите политически сили“. Тяхното отстраняване е направо панацея за тър-
сеното социално изцеление. При всички ситуации не се виждат действителните корени на 
проблематиката. Обявяваното решение се търси на равнището на политическата надстрой-
ка, и то – главно в сектора на дадените междупартийни отношения. 

Действително сериозното отношение към решаване на жизнените проблеми изисква на-
сочване на вниманието в дълбочина. И това значи преди всичко и най-вече ясно, отчетливо 
виждане и разбиране на това, което лежи във и се отнася към икономиката. Но вместо ре-
лефно отчитане на определящите и движещи фактори на политическата сцена застава един 
добре познат фактор от идейно естество, какъвто е морализирането. 

Става дума за добре известен, широкоразпространен, притежаващ дълбока историческа 
давност начин (метод, похват, прийом) на социално преживяване и мислене. Като се из-
хожда от възвишеността, „всесилието“ и „всемогъществото“ на доброто начало у човека, 
както и на неговите: честност, справедливост, благородство, се достига до тяхното надце-
няване. Получават се спонтанно преувеличавани познавателни възможности на нравстве-
ността изобщо и твърде съществено подценяване и дори пренебрегване на ролята на обек-
тивните социални факти, процеси и закономерности. Масовата и ежедневна употреба на 
морализирането е характерна в практиката на родители, учители, свещеници и ръководите-
ли. Но особено ярко е неговото присъствие на равнището на политическото действие и 
мислене. Поначало политическата пропаганда е свръхнаситена с този изпитан метод на 
идейно въздействие. 

Към отрицателните форми на политическото морализиране се отнасят демагогията и по-
пулизмът. От етимологическо гледище като понятия те са равнозначни: populus на латинс-
ки и demos на гръцки означават едно и също нещо – народ. Докато популизмът се очертава 
като сравнително по-нов термин, демагогията се намира още в дълбоката древност на кла-
совите общества. В обобщен вид чрез нея се изразяват фактите на лъжа и измама на народ-
ните маси, на собствено възвеличаване и съответно очерняне на противната страна, на 
прикриване на престъпления и заливане на масовото съзнание с празни обещания. Докол-
кото може да се търси известна разлика с популизма, тя би могла да се сведе до стремеж 
към придобиване на известност сред избирателите, към себеизтъкване на дадени полити-
чески лидери, придружавано със самохвалство, кокетиране с щедри програмни обещания1.  

Не е възможно да се отрекат фактите за широко прилагана демагогия и популизъм в на-
шето и „нашенското“ историческо време. Синтетична характеристика за тях се предлага от 
Васил Проданов: „Най-типично в това отношение е поведението на политиците, заклеймя-
ващи своите опоненти и създаващи среда, в която необоснованите оценки, подмятания, 
внушения, недоказаните твърдения са нещо, което постоянно присъства и по същество за-
мърсява публичното пространство с всякакви недоказани измислици, чиято функция е да 
сринат авторитета на политическия противник и да освободят властово пространство за 
себе си.“2 

Картината на нашето и „нашенско“ днешно съзнание се откроява с печална категорич-
ност. Наред с ругатни и безусловен негативизъм към обявения противник програмните 
идейки изобилстват с тезата за необходимост от „Промяна“. Но каква точно промяна, освен 
                                                   

1 Драмалиев, Л., Ем. Рангелова, Морал, морализиране, възпитание. Годишник на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Книга педагогика, том 97, 2005, с. 8, 15, 16. 

2 Проданов, В., Моралът и трансформацията на публичната сфера, Моралът в българските медии, С., 
2009, с. 21. 
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смъкване на управляващите, не става ясно. Какви ще бъдат насоките и измеренията на щед-
ро обещаваната „промяна“, нейните: смисъл, основа, мащаби и пр., всичко това остава за-
мъглено. Още по-слабо засегнати са икономическите основи, фундаменталните характе-
ристики на една така прокламирана програма. Зад лесните фрази за „бърза“ (!) ликвидация 
на корупцията и престъпността, за „рязко“ повишаване на доходите и т.н. дълбоката същ-
ност на проблемите остава незасегната. Основни и определящи взаимовръзки като отноше-
нието на труда с капитала, на частната, държавната и кооперативната собственост, на зае-
тостта, безработицата и конкуренцията, на дело остават „за после“. Стихията на демагогия-
та и популизма е и остава ширеща се и преобладаваща. 

Сериозността на тази проблематика се налага с особено висока степен на наложителност 
и задължителност най-вече след настъпилото следизборно време. Това са месеци и години 
на неприложими програмни реализации, на необходим преход от думи към дела и факти. И 
над разнообразните идеологически схеми, съображения и концепции неотклонно застава 
определящият народен интерес, търсеното и желано човешко добруване. 
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НЯКОИ ИНТЕГРАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ  
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ИФИ – БАН 

В доклада се изследват някои интегрални модели в икономиката. Изследванията се про-
веждат в условията на регионална и глобална неустойчивост и криза на обществото. Разг-
лежда се етическата роля на някои финансови институции в обществото по време на криза. 
Търсят се евентуални значими корелационни зависимости между основните икономически 
и етически параметри на обществото. Оценява се възможността за подобряване състояние-
то на обществените структури чрез използване на интегрални морални регулатори. 

Глобалната икономика на света е навлязла в област на неустойчивост. Една система 
е линейна, ако се подчинява на принципа на суперпозицията. Съгласно този принцип, фун-
кцията f (x) е линейна, ако са изпълнени условията: 

• за адитивност:  

• за хомогенност:  

В тези изрази функцията f (x) характеризира системата и изразява резултата от нейното 
функциониране. X и Y са две различни значения на аргумента, а параметърът а е реален. 
Условието за адитивност изразява факта, че отговорът на системата f (x+y) при две различ-
ни значения на аргумента е равен на сбора от отговорите f (x) и f (y) за всеки от аргументи-
те поотделно. Условието за хомогенност изразява факта, че отговорът на системата f (ax) за 
аргумент, умножен по реалното число а, е равен на отговора на системата f (x) за същата 
стойност на аргумента, умножен по числото а. 
Една система е устойчива по Ляпунов, ако всички нейни отговори f (x) около точката на 

равновесие xе остават близо до отговора f (xе) в точката на равновесие. В икономиката не-
линейността води до нестационарност, недетерминираност и нелинейност. 
От цивилизационна гледна точка1,2 развитието на света през втората половина на ХХ в. 

може да се приеме за устойчиво. Независимо че това е периодът на студената война, разви-
тието на света протича в условията на относително стабилен световен мир3. Този период се 
свързва с двуполюсния цивилизационен модел – фигура 1.  

 
 

                                                   
1 Huntington, S., The Clash of Civilizations (and the Remaking of World Order), New York, 1996. 
2 Лилов, А., Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход, изд. „Захарий Стоянов“, 

УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004. 
3 Станков, Д., Ф. Филипов, Мирът като фундаментална ценност на съвремеността, колективна мо-

нография „Моралът в българската политика“, Трета национална конференция по етика, Фабер, С., 2005. 
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Фигура 1. Двуполюсен цивилизационен модел на света 

Светът като цяло и глобалната икономика имат линейно поведение. В края на ХХ в. све-
тът се трансформира. Реализира се еднополюсен цивилизационен модел – фигура 2. Транс-
формацията на света поставя началото на област, характеризираща се с нелинейност и не-
устойчивост1,2.  

 
 

Фигура 2. Еднополюсен цивилизационен модел на света 

В началото на двадесет и първи век започва нова трансформация на света. От икономи-
ческа гледна точка до края на 80-те години на ХХ в. съществува капитализъм. Оттогава до 
ден-днешен съществува посткапитализъм с реален пазар, но с виртуално нарастващ дял на 
капиталите. От октомври 2008 г. се ражда нов модел – виртуален капитализъм. В центъра 
на пазара са виртуалните математически модели. На тях се позволява да заменят неограни-
чено реалните пазарни параметри с виртуални. Централно място сред тези виртуални моде-
ли заемат „Кредитните дефолтни суапове“ – CDS. Те представляват „Кредитен дериват“. 
Дериватът е вторичен финансов инструмент и по същество представлява споразумение 
между страни. В случая става дума за споразумение между три страни: 

1) Първата страна – „Купувач“ – отпуска кредит на трета страна Reference entity – 
предмет на договора. 

2) Втората страна – „Продавач“ – гарантира кредита чрез застраховка. 

                                                   
1 Баева, И., България и Източна Европа, изд. „Парадигма“, С., 2001. 
2 Баева, И., Ф. Филипов, Пътят на България в началото на 21 век, в. „Дума“, 22 март 2004 г., бр. 67, с. 15. 
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3) Третата страна – „Reference entity“ – погасява кредита и може да фалира и да не изп-
лати задълженията си. Тогава Продавачът би трябвало да изплати застраховка на Купувача. 
През последните седем години CDS стават много популярни. Те разпределят все по-

нарастващия финансов риск в САЩ по целия свят. Икономиката на света е навлязла в об-
ласт на неустойчивост. От цивилизационна гледна точка настъпва нова трансформация на 
света. Предполага се, че неустойчивият еднополюсен цивилизационен модел на света ще 
бъде заменен с многополюсен цивилизационен модел. Засега се смята, че той ще бъде 
осемполюсен – фигура 3.  

 

Фигура 3. Осемполюсен цивилизационен модел на света 

Двойното отчитане на средствата при модела на CDS може да се илюстрира със следния 
елементарен пример. 

Пример за двойственост на модела CDS 
Двама милионери, затънали в дългове, взаимно си дават разписки, че всеки дължи на 

другия 10 млн. долара, и си ги гарантират взаимно. Първият партньор отива в банката и 
иска кредит от 9 млн. долара срещу актива, гарантиран от втория партньор, когото банката 
познава и уважава. Същото прави и вторият партньор – използвайки гаранцията на първия 
– също тегли кредит 9 млн. долара. Първата характерна особеност на CDS е, че сумата е 
двойна – 9 млн. за първия партньор и 9 млн. за втория. И двата кредита не са обезпечени с 
нищо друго, освен с разписките на двамата партньори. Всъщност обаче гарантираната сума 
е една – 9 млн. долара. Нещо повече – и тези 9 млн. долара са фиктивни. Това е финансова 
пирамида. Тя „живее, докато фиктивният пазар на CDS работи, но щом той спре, се вижда, 
че тези пари изобщо ги няма. Ако пазарът е замрял и няма обороти, тогава всички кредити 
са нула, защото нещо, което не се търси, има стойност нула.  
Скандалът със CDS се разразява, когато обемът на суаповия пазар от 58 трилиона се ре-

дуцира от клиринговата къща DTCC на 35 трилиона долара с обяснението, че сумите са 
изчислявани два пъти за всеки договор. Но когато пазарът не работи, и тези 35 трилиона ги 
няма. Банките са заинтересовани от непрозрачността на пазара на CDS, но когато този па-
зар замира, купилите застраховки по CDS може да останат с празни ръце по цял свят. Паза-
рът с фантомните деривати е колосален и носи гигантски печалби. Но е силно неустойчив. 
Той може да играе ролята на интегрален морален регулатор, ако е реален и стимулира ико-



 77

номиката. В случая обаче е като полюс на неустойчивост, защото е фиктивен и неморален. 
През 2007 г. DTCC отчита транзакции за 1,1 квадрилиона долара, които при спиране на паза-
ра стигат до нулата с взрив. Тази глобална финансова пирамида може да рухне за един миг. 
Оценката на общественото мнение у нас и в света е, че се намираме в ужасното състоя-

ние не само на политическа, финансова, социално-икономическа и екологическа, но и на 
тежка морална криза. Човечеството е обхванато от пароксизма на неолиберализма и глоба-
лизма, а също така и на тероризма, които вече промениха неузнаваемо света. Този трево-
жен факт се осъзнава, взет с неговите страшни последици: небивала девалвация и инфла-
ция на универсалните морални ценности, от липсата на елементарна или на поне минимум 
морална култура1,2.  
Моралната култура по своя генезис има общочовешки ценностен характер, смисъл и 

значение. Общочовешките морални ценности са резултат от развитието, усъвършенстване-
то и извисяването на човека и човечеството. Те са продукт на хилядолетната духовна и мо-
рална еволюция на човека и човечеството. Без тях няма и не може да има нито човек, нито 
човешко общество. Те полагат моралните устои на всяко човешко общежитие, доколкото 
хората са станали човеци в истинския смисъл на тази дума, в каквато степен са очовечили и 
облагородили своите сърца и души. Моралните ценности имат универсален характер, тъй 
като изразяват исконно човешкото в човека – най-съкровените, чисти и възвишени пориви 
на човешкото сърце и душа. Моралните ценности въплъщават фундаменталната идея за 
човека като творец на доброто и човечността, на любовта и хуманизма, на истината, красо-
тата и прекрасното. Те придават и зрим израз на неговия човешки образ, одухотворявайки 
го. От това произтича тяхното непреходно ценностно-културно значение за живота и дей-
ността на човека и човешкия род в мирозданието. 
Във връзка с това няма да бъде преувеличено, ако се каже, че краят на ХХ в. и началото 

на ХХІ в. ще останат в човешката история като време на дълбока идейно-политическа, фи-
нансова, социо-културна и морална криза, на „преоценка на ценностите“. Но това е време и 
на съзидание, когато се поставя началото на моралното възраждане на всички добри сили 
на човека и човечеството. Днес може да се констатира наличието на голямо множество 
„точки на растежа“ на моралноста, които набелязват хуманизацията на човешката дейност 
и поведение, на човешкото общуване и общежитие. Хората не могат да останат повече без-
различни към моралните ценности и проблеми, без които се губи смисълът на човешкия 
живот и висшето предназначение на човека и човешкия род. Преоценката на моралните 
ценности е насъщна необходимост. Налице е бурен процес на универсализация и глобали-
зация на моралните ценности. Без универсалността на моралните ценности не може да бъде 
решен нито един глобален проблем. 
В публичното пространство се лансират няколко прогностични сценария в краткосрочен 

план за трансформация на света в цивилизационен смисъл. Тук са представени някои от 
тях3. Тези сценарии могат да имат и други имена. Те в някаква степен описват начина, по 
който може да се трансформира светът. 

                                                   
1 Станков, Д., Нравствената култура на българския народ, изд. ET „Арс – Мариана Иванова“, С., 

2004. 
2 Станков, Д., Нов речник по морал и етика, изд. ET „Арс – Мариана Иванова“, С., 2006. 
3 Станков, Д., Ф. Филипов, Мирът като фундаментална ценност на съвремеността, колективна моно-

графия „Моралът в българската политика“, Трета национална конференция по етика, Фабер, С., 2005. 
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1. Сценарий за трансформация на света с название: „Голямата разпродажба“. Фи-
нансовите кръгове се превръщат в продавачи. Прави се тотална разпродажба на всички 
блага, които не са били изнесени в процеса на глобализирането. Чрез изкупуване се сменя 
голяма част от корпоративната собственост на големите държави. За глобалната икономика 
този сценарий е приемлив. Огромната доларова маса, напомпана в световния финансов 
сектор, остава вътре в САЩ. Тази маса няма да скита по света и да дестабилизира глобал-
ната икономика. Вероятността за реализиране на този сценарий е средно голяма. 

2. Сценарий за трансформация на света с название „Помпане на световната иконо-
мика“. Продължава помпането на глобалната икономика с долари. Най-голяма вероятност 
за реализация има този сценарий. Заплатите на работниците от корпорациите се плащат вече 
не от техните собственици, а от хазната на държавите. Хиперинфлация. Парите рязко се 
обезценяват. Тенденция за масово освобождаване от натрупаните долари в света от страна на 
Китай, Русия, Африка, Латинска Америка. Край на циркулацията на долара по света. 

3. Сценарий за трансформация на света с название „Извънредно положение“. Орга-
ните за сигурност на големите световни играчи противодействат на социалните протести. 
Труднопредвидим сценарий. Вероятността за реализиране е средно голяма. Част от глобал-
ните световни играчи стават закрити държави. Не е ясно какво ще стане с огромната маса 
долари, които се въртят в целия свят. Вероятност от банкрут на държавните дългове на ня-
кои от големите държави и последваща парична реформа.  

4. Сценарий за трансформация на света с название „Световна война“. Най-лош сце-
нарий. Вероятност за реализация – твърде голяма. Агонията на долара ще бъде забавена за 
известно време. 

5. Сценарий за трансформация на света с название „Глобален консенсус“. Създава-
не на нова международна финансова архитектура на бъдещия свят. Тя отчита интересите на 
всички големи глобални играчи – икономически и военнополитически. Вероятността за 
реализация е твърде малка. Теоретично съществуват огромни противоречия между светов-
ните сили. Динамичното балансиране на тези сили за продължителен период е много труд-
на задача. Практическото й решаване е почти невъзможно в условията на неустойчивост на 
света. Глобалният консенсус е възможен само при тенденция за намаляване на неустойчи-
востта. Засега се образува омагьосан кръг. Сценарият на глобалния консенсус се намира в 
минимума на функцията, описваща неустойчивостта на света. Всеки друг сценарий води до 
увеличаване на неустойчивостта на света, а за реализирането на глобалния консенсус е не-
обходима минимална неустойчивост. Омагьосаният кръг може да бъде разкъсан. Това ще 
стане, ако се появи конфигурация на света, при която неустойчивостта падне под зададена 
гранична стойност. Тъй като съвременният свят е силно нелинеен, теоретически това е 
възможно, макар практически да е малко вероятно.  
Авторите благодарят на Българския национален съвет за мир, Световния съвет за мир и 

Belgrade Forum for the World of Equals за моралната и финансова подкрепа на това изследване. 
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III. ЕТИКА НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВОТО 
 

ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

доц. д-р Цветан Давидков,  

СУ „Св. Кл. Охридски“ 

В текста е представено подреждането на четиринадесет трудови ценности през 2008 г. 
Същевременно се проследяват устойчивостта и промените в отношението към тези трудови 
ценности през периода 2001 – 2008 г. Проверени са хипотези за диференциране на отноше-
нието към изследваните ценности в зависимост от възрастта, пола и образованието на изс-
ледваните лица1. 

Инструментариум. В изследванията се използва блок от четиринадесет трудови цели2, 
както следва: предизвикателства в работата, желано място, високи доходи, сътрудничество, 
обучение, добро социално осигуряване, признание, добри физически условия за работа, 
самостоятелност, сигурност на работното място, професионално развитие, добри взаимо-
отношения с прекия ръководител, използване на уменията, достатъчно свободно време. 
Емпиричните индикатори, чрез които се установява значимостта на тези трудови цели, са, 
както следва3: В каква степен за вас е важно работата, с която се захващате, да ви предлага: 
предизвикателства – да ви носи чувството за лични постижения; възможността да живе-
ете на желано от вас и семейството ви място; високи доходи; възможност да работите с 
хора, които добре си сътрудничат; възможност за обучение или за подобряване на умени-
ята ви и придобиване на нови умения; добро социално осигуряване; заслужено признание 
за добре свършена работа; добри физически условия за работа – достатъчно пространство, 
подходящо обзавеждане, осветление и др.; възможност за самостоятелност; сигурност, че 
ще можете да работите за тази организация толкова дълго, колкото желаете; възможност за 
развитие и издигане в работата; добри служебни взаимоотношения с прекия ви ръководи-
тел; максимално използване на собствените ви умения и способности в работата; доста-
тъчно свободно време. Възможните отговори са: 1 – много важно; 2 – важно; 3 – колкото 
важно, толкова и маловажно; 4 – не е важно; 5 – никак не е важно. 

 
І. През периода 2001 – 2008 г. при тринадесет от изследваните работни цели се отчита 

нарастване на тяхната значимост. Изключение от това правило е налице при работната цел 
самостоятелност – нейната значимост (макар и незначително) намалява4. По-високата 

                                                   
1 Използваните данни са от ЕСИ, 2001 и ЕСИ, 2008. 
2 В част от случаите ги интерпретираме като трудови (работни) цели, а в други случаи – като фактори 

на работната среда. 
3 За да се осигури сравнимост с други изследвания, използваните индикатори са взети от Hofstede, 

1980; pp. 419 – 420, Hofstede, 2001; pp. 467 – 468.  
4 Това „изключение“ се нуждае от самостоятелно обяснение. Първоначален индикатор за посоката на 

търсене е показателното отсъствие на промяна в измерителя на трудовата култура индивидуализъм 
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значимост на факторите на трудовата ситуация може да се интерпретира като по-силна 
заинтересованост на анкетираните лица към състоянието на изследваните фактори. Тази 
по-силна заинтересованост може да се обясни чрез промени в субектно-обектните отнася-
ния на анкетираните лица и да се свърже с промени в структурата на потребностите и це-
леполагането, в трудовата мотивация, в ценностно-нормативната система. Тя рефлектира 
върху характеристиките на взаимоотношенията и самооценката, върху социалните и орга-
низационните роли, очакванията и претенциите на респондентите.  
В таблица 1 е представено степенуването на трудовите цели/ценности съответно през 

2001 и 2008 г.  
 
Таблица 1 
Степенуване на трудови цели 
(критерий – средна стойност на променливите) 
 

2001 2008  
Работни цели средна 

стойност 
на промен-
ливите 

 
степен 

 
степен 

средна 
стойност  
на промен-
ливите 

 
Работни цели 

Сътрудничество 1.5943 1 1 1.5114 Сътрудничество 

Умения 1.5971 2 2 1.5117 Високи доходи 

Високи доходи 1.6235 3 3 1.5506 Взаимоотношения  
с ръководителя 

Взаимоотношения  
с ръководителя 1.6785 4 4 1.5811 

Умения 

 
Обучение 1.7650 5 5 1.6667 Обучение 

Предизвикателства 1.8126 6 6 1.6935 Предизвикателства 
Признание 1.8989 7 7 1.7339 Признание 

 
Сигурност 1.9259 8 8 1.7360 Социално  

осигуряване 

Социално осигуряване 1.9275 9 9 1.8247 Развитие 

Самостоятелност 1.9713 10 10 1.8655 Физически условия 
Физически условия 1.9848 11 11 1.8962 Място 
Развитие 1.9932 12 12 1.9170 Сигурност 

Място 2.0093 13 13 2.0017 Самостоятелност 

Свободно време 2.2743 14 14 2.1313 Свободно време 

 
Като се вземе предвид стабилизиращата роля на ценностите, регистрираният резултат е 

очакван. При първо приближение прави впечатление фактът, че пет от разглежданите тру-
дови цели запазват степента си на значимост в сравняваните подреждания: сътрудничест-

во е в челото по значимост, а свободно време е в дъното на подреждането. На 5, 6, 7 пози-
ция без промяна са обучение, предизвикателства и признание.  

                                                                                                                                                                     
(спрямо колективизъм). Изходна хипотеза за обяснение на намаляващата ценност на самостоятелността 
е предположението, че тази ценност „не работи“. Казано с други думи, стремежът към самостоятелност 
не носи значими ползи на респондентите. Същевременно в обяснителната схема трябва да се отчетат 
взаимодействията със средата – през разглеждания период факторите на средата не стимулират стре-
межа към самостоятелност. 
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Сравняването на степента на ценност на трудовите цели през 2001 и 2008 г. показва, че е 
налице обща устойчива степенна структура, в която добре са очертани три групи цели. 
В първата група и в двата случая попадат четири водещи цели: сътрудничество, високи 
доходи, умения, добри взаимоотношения с прекия ръководител. Във втора група попадат 
трудовите цели: обучение, предизвикателства и признание. В трета група са целите: сигур-

ност, социално осигуряване, самостоятелност, добри физически условия на труд, разви-
тие, желано място и свободно време. В първа и трета група е налице вътрешна пренаредба 
на степените. Във втора група степените от 2001 г. съвпадат напълно с тези от 2008 г.  
Ценностното степенуване на групите и вътрешната подредба на изследваните трудови 

цели в рамките на групите дават представа за относителната значимост на всяка от тях в 
рамките на разглежданата съвкупност. 
Най-значимите степенни разлики са показателни за устойчивостта и динамиката в 

картината на трудовите ценности – таблица 2.  
 
Таблица 2 
Най-значими степенни разлики1 
 

2001 2008 
 

степен 
Разлика в степените  

между 2001 г. и  2008 г. 

Сигурност 8 12 -4 

Самостоятелност 10 13 -3 

Умения 2 4 -2 

Развитие 12 9 +3 

Място 13 11 +2 

 
Като цяло е налице ценностна устойчивост. Ценностите сътрудничество, обучение, 

предизвикателства, признание и свободно време запазват своето място в подреждането; 
ценностите физически условия, социално осигуряване, взаимоотношения с ръководителя и 
доходи променят степента си на значимост с една позиция (поради което тази промяна не се 
разглежда като съществена).  
Най-значими са промените при ценностите сигурност, самостоятелност, развитие, 

умения и желано място. Докато ценностите развитие и желано място се придвижват по-
напред в подреждането, ценностите сигурност, самостоятелност и умения през 2008 г. 
преминават на по-задна позиция.  

Обобщение. С най-значимо развитие в подреждането са трудовите цели развитие и же-
лано място; по-назад в подреждането на степените отиват работните цели сигурност, са-

мостоятелност, умения. Пренареждането на работните цели може и трябва да бъде сигнал 
за промяна в относителното значение на разглежданите фактори на трудовата ситуация. В 
структурата на мотивите за избор на професионална позиция и перспективи възможностите 
за развитие и предпочитано място за работа и живот заемат все по-важно място. Може да се 
каже, че и двата фактора са съпосочни със засилването на мобилността на работната сила2. 
Нарастването на значимостта на изследваните трудови цели може да бъде проследено и 

чрез сравняване на „индивидуалните скорости“, с които се променя значимостта на отдел-

                                                   
1 Степенуването на неприсъстващите в таблицата трудови цели съвпадат или се различават с единица. 
2 Двете проучвания дават ясни доказателства, че през периода 2001 – 2008 г. са налице промени в 

нагласите за промяна на работното място. Нараства относителният дял на заетите, които планират 
краткосрочна обвързаност (не повече от 5 години) с настоящия работодател.  
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ните фактори – таблица 3. В нея трудовите ценности са подредени в зависимост от големи-
ната на разликите между средните стойности на всяка променлива в двете времеви точки 
(2001, 2008). В колона 1 се отбелязани средните стойности на променливите за 2001 г.; в 
колона 2 – средните стойности на променливите от изследването през 2008 г.; в колона 3 
са степенувани разликите между 2001 и 2008 г. – от най-голямата – до най-малката. 

 
Таблица 3  
Трудови ценности – „скорост на промяната“ 
(степенно подреждане на разликите между средните стойности)  
 

Средна стойност на променливите 

2001 г. 2008 г. 

Разлика в степените 
между 2001 и 2008 г. 

 

колона 1 колона 2 колона 3 

Социално осигуряване 1.9275 1.7360 +0.1915 

Развитие 1.9932 1.8247 +0.1685 

Признание 1.8989 1.7339 +0.1650 

1 

Свободно време 2.2743 2.1313 +0.1430 

 

Взаимоотношения  
с ръководителя 

1.6785 1.5506 +0.1279 

Физически условия 1.9848 1.8655 +0.1193 

Предизвикателства 1.8126 1.6935 +0.1191 

Място 2.0093 1.8962 +0.1131 

2 

Доходи 1.6235 1.5117 +0.1118 

 

Обучение 1.7650 1.6667 +0.0983 3 

Сътрудничество 1.5943 1.5114 +0.0829 

 

Умения 1.5971 1.5811 +0.0160 

Сигурност 1.9259 1.9170 +0.0089 

4 

Самостоятелност 1.9713 2.0017 -0.0304 

 
Сравняването на разликите между средните стойности на променливите позволява да се 

направи оценка на степента на промяна и устойчивост по отношение на всяка от изслед-
ваните работни цели. Диференцирането на ценностите в зависимост от величината на про-
мяната ги поставя в четири добре очертани групи. Най-чувствително е нараснало значение-
то на работните цели социално осигуряване, развитие, признание и свободно време; промя-
ната е най-малка при работните цели сигурност, умения, самостоятелност. Целите от 
групи 2 и 3 заемат междинно положение.  

Подреждането в таблица 3 („скорост“ на промените) дава възможност да си дадем смет-
ка, че развитието на трудовата ситуация в България през разглеждания период е свързано с 
процеси, които усилват изпреварващо значимостта на факторите социално осигуряване, 

развитие, признание, свободно време. При все че всеки от тези фактори действа контексту-
ално и във взаимодействие с други фактори, индивидуалното място в аналитичните под-
реждания е ориентир, който не бива да се пренебрегва.  
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ІІ. Влияние на възрастта, пола и образованието върху значимостта на факторите на 
трудовата среда. 

Възраст. Потвърди се хипотезата, че възрастта на респондентите влияе съществено вър-
ху отношението към част от изследваните трудови цели. Възрастта диференцира двупосоч-
но отношението към следните трудови цели: развитие, обучение, социално осигуряване, 

сигурност, признание. С нарастване на възрастта значимостта на целта развитие рязко на-
малява (тази цел е много важна за 51 % от анкетираните на възраст до 30 год.; за анкетира-
ните във възрастовите интервали 31 – 40, 41 – 50, над 50 год. процентът спада до 32 – 29)1. 
С нарастване на възрастта намалява ценността и на работната цел обучение (тя е много 
важна за 52 % от анкетираните на възраст до 30 г; за анкетираните във възрастовите интер-
вали 31 – 40, 41 – 50, над 50 год. процентът спада до 39 – 41)2. Възрастта диференцира в 
противоположна посока трудовите цели сигурност, социално осигуряване и признание. 
Трудовата цел сигурност е много важна за 30 % от анкетираните на възраст до 30 год. Във 
всеки следващ възрастов интервал нейната значимост нараства и достига до 44 % за анке-
тираните на възраст над 50 год.3 Подобна и още по-силно изявена е диференциацията по 
отношение на трудовата цел социално осигуряване (то е много важно за 33 % от анкетира-
ните на възраст до 30 год.; с повишаването на възрастта значимостта на социалното осигу-
ряване нараства и достига до 58 % за анкетираните на възраст над 50 год.)4. Що се отнася 
до трудовата цел признание, тук е налице следната особеност: като обща тенденция за по-
възрастните анкетирани (41 – 50 год., над 50 год.) признанието е по-силна ценност, отколко-
то за анкетираните в по-ниските възрастови категории (до 30 год., 31 – 40 год.) – при по-
възрастните тази цел е много важна + важна за 89 – 92 % от анкетираните; при по-младите – 
за 83 – 84 %5. 

Като се вземат предвид основните задачи на индивида през отделните етапи от неговия 
жизнен и професионален път, жизнените и професионалните хоризонти, водещите социал-
ни роли, очаквания и претенции, полученият резултат е логичен и очакван. 

 

Обобщение 
 
С нарастване на възрастта значимостта на трудовите цели: а) социално осигуряване, си-

гурност и признание нараства; б) за обучение и развитие намалява.  
Пол. При изследване на отношението към различни жизнени и професионални ценности 

се установява, че полът често „работи“ като добре диференциращ фактор6. Тези наблюде-
ния дават основание да се предположи, че в конкретния случай между пола и някои от тру-
довите ценности ще бъдат регистрирани значими факторни зависимости. 

Полът диференцира доказано отношението към девет от изследваните ценности – сът-
рудничество, обучение, признание, самостоятелност, взаимоотношения с ръководителя, 

умения, предизвикателства, физически условия и сигурност. Осем от тези трудови цели са 

                                                   
1 Характеристиките на тази зависимост са следните: ККрамер = .199; S = .000. 
2 Характеристиките на тази зависимост са следните: ККрамер = .111; S = .004. 
3 Характеристиките на тази зависимост са следните: ККрамер = .104; S = .008. 
4 Характеристиките на тази зависимост са следните: ККрамер = .167; S = .000. 
5 Характеристиките на тази зависимост са следните: ККрамер = .102; S = .010. 
6 Hofstede, 2001; 279 и сл.  



 85

по-значими за жените; една от тях – самостоятелност – е по-важна за мъжете. Характе-
ристиките на тази диференциация са представени в таблица 4. 

 
Таблица 4 
Значимост на трудови цели 
в зависимост от пола на изследваните лица 
 

Пол 
мъж жена 

В каква степен за вас е важно 
 работата, с която се захващате,  
да ви предлага (много важно): процент от отговорилите 

Характеристики  
на зависимостта 

● сътрудничество (средно за тази под-
съвкупност – 55 %); 

48 60 
ККрамер = .119; 

S = .000 

● обучение (средно за тази подсъвкуп-
ност – 44 %); 

38 48 
ККрамер = .091; 

S = .002 

● признание (средно за тази подсъвкуп-
ност – 42 %); 

36 46 
ККрамер = .098; 

S = .001 

● самостоятелност (средно за тази под-
съвкупност – 27 %); 

30 25 
ККрамер = .060; 

S = .040 

● взаимоотношения с ръководителя 
(средно за тази подсъвкупност – 53 %); 

45 58 
ККрамер = .130; 

S = .000 

● умения (средно за тази подсъвкуп- 
ност – 49 %). 

44 53 
ККрамер = .089; 

S = .002 

Пол 
мъж жена 

В каква степен за вас е важно  
работата, с която се захващате,  

да ви предлага (много важно + важно): процент от отговорилите 

Характеристики  
на зависимостта 

● предизвикателства (средно за тази под-
съвкупност – 90 %); 

86 92 
ККрамер = .082; 

S = .005 

● физически условия (средно за тази 
подсъвкупност – 83 %); 

79 85 
ККрамер = .087; 

S = .003 

● сигурност (средно за тази подсъвкуп-
ност – 79 %). 

76 81 
ККрамер = .062; 

S = .032 

 
Тази обща картина може да се тълкува като индикатор за следното: жените по-често от 

мъжете проявяват отношение към (по-често проблематизират) ключови фактори на работ-
ната среда. Въпросът е: в каква степен това се дължи на „женската природа“ (съответно – 
на „мъжката природа“) и в каква степен – на факта, че на работното място е налице дифе-
ренцирано отношение към мъжете и жените (това означава различно равнище на удовлет-
вореност от конкретен фактор на трудовата ситуация, различен дефицит)?  

Ако за отправна точка при интерпретиране на получения резултат използваме статисти-
чески установения в изследвания на Г. Хофстеде факт за наличие на мъжки предизвика-

телства (развитие, признание, доходи) и женски ценности (място, сигурност, сътруд-
ничество, взаимоотношения с ръководителя)1, картината изглежда така: а) с изключение 
на фактора място работните цели сигурност, сътрудничество и взаимоотношения с ръко-
водителя и в българската културна среда са по-ценни за жените; б) „мъжките“ работни 
цели доходи и развитие в българската културна ситуация не се диференцират от пола на 
изследваните лица; същевременно „мъжките“ работни цели предизвикателства и призна-

                                                   
1 Hofstede, G., Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations 

across Nations. Sage Publication. 2001, р. 279. 
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ние в българските културни условия обръщат своя знак – те са по-значими за жените, от-
колкото за мъжете1; в) в българското население са налице доказани различия и по отноше-
ние на целите обучение, умения, физически условия, самостоятелност – първите три са по-
значими за жените, а целта самостоятелност – за мъжете.  

 
Образование. Равнището на образование диференцира отношението към следните трудови 

цели: място, доходи, социално осигуряване, взаимоотношения с ръководителя, предизвикател-

ства, сигурност, свободно време.2 Тази диференциация е показана в таблица 5. 
 
Таблица 5 
Значимост на трудови цели в зависимост  
от равнището на образование на изследваните лица 
 

Образование 
средно  
(вкл.  

начално  
и основно) 

полувисше висше 
 и по-високо 

В каква степен за вас е важно  
работата, с която се захващате,  

да ви предлага  
(много важно): 

процент от отговорилите 

Характерис-
тики на зави-
симостта 

● място (средно за тази подсъвкуп-
ност – 37 %); 

47 33 35 
ККрамер = .098; 

S = .003 

● доходи (средно за тази подсъв-
купност – 54 %); 

59 40 54 
ККрамер = .077; 

S = .032 

● обучение (средно за тази подсъв-
купност – 44 %); 

37 40 46 
ККрамер = .070; 

S = .054 

● социално осигуряване (средно за 
тази подсъвкупност – 40 %); 

51 44 37 
ККрамер = .112; 

S = .001 

● взаимоотношения с ръководителя 
(средно за тази подсъвкупност – 
53 %). 

60 52 51 
ККрамер = .074; 

S = .040 

Образование 
средно  
(вкл. 

начално  
и основно) 

полувисше висше  
и по-високо 

В каква степен за вас е важно  
работата, с която се захващате,  

да ви предлага  
(много важно + важно): 

процент от отговорилите 

Характерис-
тики на зави-
симостта 

● предизвикателства (средно за тази 
подсъвкупност – 90 %); 

83 79 92 
ККрамер = .137; 

S = .000 

● сигурност (средно за тази подсъв-
купност – 79 %); 

84 90 76 
ККрамер = .098; 

S = .004 

● свободно време (средно за тази 
подсъвкупност – 71 %). 

78 84 68 
ККрамер = .108; 

S = .001 

 
Значимостта на част от трудовите фактори нараства или намалява еднопосочно с пови-

шаване на равнището на образование. Значимостта на работните цели социално осигу-
ряване, взаимоотношения с ръководителя намалява еднопосочно с нарастване на образова-

                                                   
1 Важно е да се отбележи, че предизвикателствата са по-ценни за жените както на нивото на 

критерия „много важно + важно“, така и на нивото на критерия „много важно“.  
2 Такава диференциация е налице и по отношение на работната цел обучение, при все че показателите 

за статистическа значимост са с гранична стойност – с нарастване на равнището на образование на 
анкетираните лица значимостта на обучението нараства.  
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телното равнище на изследваните лица. С известно приближение това е вярно и за трудова-
та цел желано място, а така също за целта свободно време. Пример за диференциация в 
противоположна посока е налице при работната цел обучение и – отчасти – при работната 
цел предизвикателства. При работните цели доходи и сигурност посоката на диференци-
ране не е еднопосочна. Ако обаче пренебрегнем групата на анкетираните с полувисше об-
разование1, при сигурност и доходи се наблюдава тенденция на намаляване на тяхната зна-
чимост с повишаване на образователното равнище.  

 
Обобщение. С повишаване на образователното равнище нараства значимостта на работ-

ните цели обучение и предизвикателства; значимостта на работните цели място, доходи, 

социално осигуряване, взаимоотношение с ръководителя, сигурност и свободно време на-
малява. 
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1 С промените в образователната система след 1990 г. относителният дял на хората с полувисше 

образование спрямо другите образователни категории непрекъснато намалява.  
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ПРОЗРАЧНОСТ В СФЕРАТА НА ТРУДА  
И МОРАЛНИ ЦЕНННОСТИ 

доц. д-р Петя Пачкова,  

ЮЗУ – Благоевград 

Обект на анализ е един важен аспект на отношенията между работниците и служители-
те, от една страна, и собствениците и управленския персонал, от друга. Става въпрос за 
прозрачността в отношенията им по повод техния труд и тяхното заплащане. Доколко тези 
отношения са прозрачни, доколко непрозрачността създава напрежение и неяснота в отно-
шенията? Доколко това влияе за формиране и съществуване на определени морални норми? 
По време на прехода важен управленски механизъм на елита е увеличаването на непроз-

рачността в трудовите отношения. Непрозрачност относно дейностите на фирмата, относно 
нейното настояще и бъдеще, относно заплащането на трудовото участие на работниците и 
служителите във фирмата. Докъдето и доколкото е възможно, целта е работещите да не 
получават такава информация. Тази непрозрачност беше въведена в една от най-важните 
морални норми на трудовата етика. Желанието да бъдеш информиран за различните аспек-
ти от дейността на фирмата, особено за някои от тях, се характеризира като неморално, 
като израз на излишно и грозно любопитство.  

Основанията и оправданията за тази непрозрачност са най-различни.  
В началото аргумент за засиленото й налагане и възприемане беше желанието за отдале-

чаване от практиките на близкото минало, когато беше ясно кой колко получава. И по 
тази линия новият елит искаше да се представи за „девствен“ и необвързан с практиките и 
мисленето на миналото. 
Важно идеологическо основание за въвеждане на непрозрачността относно заплащането 

беше, че тя е нормална за нормалните страни. И за да бъде и България нормална, тази 
норма трябваше да бъде въведена. В развитите страни и твърде много други аспекти на 
развитието на икономическите субекти се прикриват, изопачават, интерпретират по прием-
лив само за работодателите начин.  
Най-важните причини обаче би било добре да се търсят в актуалните икономически 

интереси на социалните субекти. Когато източниците на доходи са нелегитимни или полу-
легитимни, естествено, че се поражда заинтересованост от непрозрачност на дейността на 
фирмата. В етапа на хаоса, на нелегитимното и направо престъпно разпределяне на дър-
жавната собственост, собствениците и мениджърите бяха заинтересовани всичко да бъде 
максимално непрозрачно. За да не се отчитат пред съответните финансови институции. Да 
прикриват масово използваните нелегитимни източници на доходи. Това им позволяваше 
да не плащат данъци и в същото време да градят имидж на легални играчи. Това беше осо-
бено важно, докато забогатеят, докато се установят по-сигурно на икономическата сцена. 
Когато е необходимо не да се работи качествено, а да се преструктурират, купуват и 

продават фирми, кадрите се подбират не по тяхната квалификация, а по това дали са род-
нини и приятели на управляващите фирмата, за да си я разпределят „под тезгяха“. В ситуа-
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ция, когато управляващите на предприятията бяха заинтересовани да доведат действащи 
предприятия до банкрут, за да могат безпрепятствено да ги изкупят на безценица, в такъв 
етап, естествено, че „нормалните“ механизми за подбиране на кадри като конкурси, интер-
вюта, тестове и др. стават нежелани и назначаването и уволняването се осъществява мак-
симално непрозрачно и завоалирано. Дори когато се провеждат конкурси, твърде често те 
се организират така, че да има възможност за назначаване на „нашите“. 
Много от така наречените „обикновени хора“ възприеха също нормалността на тази 

норма, без да си дават сметка за нейните много сериозни отрицателни последствия за собс-
твеното им настояще и бъдеще, за собствения им просперитет. Много работници и служи-
тели възприеха като нормално и дори етично да не се знае колко получават колегите им, 
дали са на трудов договор, дали са осигурени, защо ги уволняват или назначават и т.н. А 
когато ги уволняват без ясни аргументи или с незаконни такива, те застават пред морална 
дилема. Дали да загубят време и нерви и да сигнализират за незаконното поведение на уп-
равниците на фирмата и да създадат проблеми освен на тях, но и на останалите да работят 
без договори и осигуровки във фирмата хора. Или да си замълчат и да дадат шанс на нару-
шаващите закона да продължават да го нарушават. А на потърпевшите – да продължават да 
се страхуват и вегетират. Опасявам се, че в огромното мнозинство от случаите решението, 
което вземат уволнените работници и служители, е да си премълчат. Това е резултат веро-
ятно на много причини. На липсата на необходимата степен на гражданска солидарност и 
активност на повечето българи в такива ситуации; на наличието на огромна доза недоверие 
в съответните органи, че ще се намесят адекватно и бързо; на липсата на рефлекс, желание 
и пари да се водят съдебни дела и т.н. 
Всъщност и немалка част от т.нар. „обикновени хора“ използват непрозрачността за неле-

гитимно получаване на доходи. Не само когато става дума за оцеляването им, но и поради 
липсата на необходимите морални бариери, за да не го правят. Това са хората, работещи в 
криминалната икономика; хора, неползващи касови апарати за отчитане на легитимна дей-
ност; хора, искащи възнаграждение там, където то не е необходимо или дори е забранено. 
Непрозрачността възпрепятства използването на договорния принцип в името на по-

голямата социална справедливост, ограничаването на апетитите на собственици и ме-
ниджъри да заделят непропорционално голяма част за собственото си обогатяване. 
Именно информираността във взаимоотношенията дава възможност за редуциране на 

алчността на работодателя да оставя повече от печалбата на фирмата за себе си. Когато 
работниците и служителите знаят какво е финансовото състояние на фирмата, какво е зап-
лащането на служителите, те могат да искат с много по-голяма увереност и обоснованост 
полагащата им се част. Нямат ли официална информация, нещата опират до клюки, „разуз-
навателна“ дейност и не може да са стабилна основа за искания и поставяне на въпроси. 
Номенклатурата в годините на държавния капитализъм по други начини минимизираше 

претенциите на работниците и служителите за по-високо заплащане. Един от механизмите 
беше по-малката дистанция в заплащането им. Не се стимулираше голямата дистанция в 
заплащането. Това се отнасяше и за легитимните доходи на самата номенклатура. Това ус-
покояваше хората и не им даваше основание да се тревожат, че едни получават малко, а 
други – много повече. И да си задават често въпроса, защо това е така. 
Днес, когато има многократно по-големи различия в заплащането на труда, възниква с 

много по-голяма сила въпросът, защо това е така. И за да се ограничава задаването му, 
удобен начин е обявяването на въпроса за неетичен и ненормален.  
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Липсата на прозрачност в договорните отношения, а особено когато тези отношения са 
на основата не на писмени договори, а на устни договорки, създава условия за повишена 
експлоатация и увеличаване на социалното неравенство. За неоснователно понижаване 
на заплащането на едни, при положение че за същата работа на други се плаща повече. За 
неоснователно обедняване на хора, чиито професии не позволяват получаването на нелеги-
тимни доходи, и несправедливо обогатяване на други, чиито професии го позволяват. 
Така се дават по-малко възможности на работещите в предприятията да се ориенти-

рат правилно в обстановката, да могат да търсят недостатъци на управляващите ги 
собственици и мениджъри, да роптаят и да си търсят правата. Непрозрачността в тру-
довите отношения е основа на амортизирането на работниците и служителите във фирма-
та. Създава условия за ограничаване на техните възможности за съпротива против субекти-
визма и дискриминацията в труда.  

Прозрачността, информираността по повод наемането, освобождаването и участие-
то в труда на работниците и служителите във фирмата стимулира яснотата в отноше-
нията, липсата на задкулисни игри, редуцира назначаването чрез „връзки“, условие е 
за намаляване на дискриминацията. А така се дава и по-голямо пространство пред 
човечността и почтеността в отношенията. 
Използването на конкурси при назначаване, на ясни системи за освобождаване от несп-

равящите се с работата стимулират лоялността на работещите към фирмата и към колеги-
те, която е едно от необходимите условия за висока производителност на труда и за до-
бър социално-психологически климат. Същото следствие е резултат от наличието на 
справедливи и ясни системи за оценка и заплащане на труда, запознаването на работниците 
и служителите с начините на отчитане на производителността и отражението на последната 
върху размера на печалбата и на доходите.  
В момента в България е налице пример (ако не беше тъжен, той би бил дори смешен) за 

неизползване на прозрачността като задължително условие за постигане на ефективност на 
съответната дейност. Тоест, в конкретния случай не просто не е спазено едно пожелание, 
но не е спазено едно елементарно условие, без което дейността се изпразва от съдържание. 
Става дума за въведеното диференцирано заплащане на учителския труд. Идеята на това 
заплащане е да се стимулират по-добрите учители с по-голямо заплащане, като разликата е 
върху основата на обективни и ясни критерии, оценявани от съответна комисия и познати 
за всички учители. Тази дейност обаче се извършва без необходимата доза прозрачност и 
по тази причина не успява да послужи за мотив на учителите да повишават активността и 
професионализма си. А напротив – задълбочава подозрителността и недоверието между 
тях, че не са оценени по правилния начин. А оттам – и неетичните взаимоотношения. 
Изработването и съгласуването на програми за движение на кадрите, за издигане и по-

нижаване в длъжност и ранг съдействат за изясняване на критериите за издигане. А това 
е стимул, мотив за работниците и служителите да се усъвършенстват, знаейки, че последс-
твията от усъвършенстването ще бъдат налице. Когато критериите не са ясни, това демо-
тивира работещите относно усъвършенстването им, част от тях престават да се стремят 
към него. Липсата на ясни критерии за движение на кадрите създава по-големи възможнос-
ти за наличие на сексуална дискриминация, т.е. на допълнителни изисквания от сексуа-
лен характер към подчинените, поставящи в зависимост тяхното оцеляване или развитие 
във фирмата. Всичко това е съпроводено от страх, взаимна подозрителност и неуваже-
ние, от нарушаване на основни етични норми в човешките взаимоотношения.  
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Липсата на информация за последиците от технологичните и организационните 
промени в рамките на фирмата не дава възможност на работещите в нея да планират 
своето собствено бъдеще. Държи ги в излишно напрежение, съсипва им здравето, от-
там – семейните отношения, влошава човешкия им потенциал.  
Информираността за бъдещите последици – положителни или отрицателни, е една от 

възможните насоки на фирмената социална политика. Още по-добре е, когато това се съп-
ровожда и от използване на механизми за туширане на възможните отрицателни последици 
спрямо всеки отделен работник и служител. Такава фирмена политика води до снижаване на 
напрежението, до предприемане на по-осъзнати, планирани и ефективни мерки за справяне с 
проблемите от всеки работещ във фирмата, за оказване на взаимопомощ между работни-
ците и служителите, за запазване на колегиални и човешки взаимоотношения.  
Наличието на навременна и точна информация за състоянието на фирмата и за нейното 

бъдеще, за произтичащите изменения в икономическата конюнктура, за измененията в 
участието на фирмата в националните и международните икономически процеси дава 
възможност също за правилно лично планиране. А при необходимост – и за организиране 
на протестна дейност при неправилно ръководство на фирмата, при нейното източване, 
при застрашеност на здравето на работещите или други подобни. Тоест – условие е за со-
лидарността между работниците и служителите във фирмата. 
Изключително важен аспект на прозрачността на фирмената дейност е свързан със спаз-

ване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Важността произти-
ча от факта, че все повече производства и професии се характеризират с възможности за 
трайно увреждане на човешкия организъм, че все повече хора се инвалидизират. Така че 
информираността относно този аспект на трудовата дейност е от изключително важно зна-
чение – за отделния индивид, за местната общественост, за държавата като цяло.  
Важна е информираността на работниците и служителите и за връзките на фирмата с 

териториалната и трудовата общност в селището, региона и страната. Това им дава 
възможност за по-правилна преценка на местните проблеми и възможностите на фирмата 
да подпомогне тяхното разрешаване. Прави ги по-солидарни с останалите граждани, по-
чувствителни към решаването на техните проблеми. От гледна точка на цялото е по-добре 
у работещите във всяка фирма да се формира и поддържа съзнателно отношение, загриже-
ност относно местните, регионалните и т.н. проблеми, относно ролята на фирмената дей-
ност за тяхното разрешаване. Хубаво би било те да са заредени с непоносимост спрямо та-
кава фирмена дейност, която се отразява зле на околната среда, на развитието на селището 
като цяло, на живота на останалите хора в него.  
Но много често в името на печалбата на фирмата, на личното оцеляване и проспериране 

на работещите в нея управляващите фирмата не подават нужната информация за отрица-
телните ефекти от фирмената дейност върху териториалната общност.  
Изобщо, подаването на необходимата информация за развитието на фирмата твърде чес-

то е нежелателно за собствениците и мениджърския екип. Особено за по-алчните и късог-
ледите от тях. Те винаги, когато имат възможност, се стремят да предотвратят такива иска-
ния и намеса от страна на работниците и служителите. Дори когато фирмата е проспери-
раща, а особено когато тя има проблеми със съществуването и развитието си. Затова се 
сеят раздори между работниците и служителите, подриват се основите на солидарността 
им, стимулират се да решават индивидуално проблемите си, поощряват се егоизмът и не-
почтеността им, крайният индивидуализъм. 
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От своя страна, работещите също, твърде често – поради лични егоистични съображе-
ния, не желаят да имат такава информация или я интерпретират по подходящ, успокояващ 
съвестите им начин, и не вземат мерки за информиране на обществеността. 
В такъв смисъл е твърде важно какво ще прави държавата като субект, който защитава 

интересите на работодателите, но трябва да се грижи и за обществото като цяло. Как тя ще 
се намесва във фирмената дейност. Доколко ще създава правила за осигуряване на про-
зрачност на фирмената дейност и ще изисква тяхното спазване или ще бъде безразлична 
към това.  
Засега българската държава в много отношения застава прекалено плътно зад гърба на 

новите работодатели и не се грижи достатъчно за интересите на останалите хора. Или като 
не създава необходимите правила, или като допуска неспазването им. Например, ако се 
анализира въпросът за изискванията към фирмата относно осигуряването на безопасни и 
здравословни условия на труд, може да се каже, че държавата е осигурила доста добра 
нормативна база за това. Но тази нормативна база се спазва в минимална степен. 
Прозрачността във функционирането на фирмата е пряко свързана с провеждането на 

социална политика. Държавата и другите субекти на социална политика са заинтере-
совани от точна и навременна информация за много страни от дейността на иконо-
мическите субекти. Това им дава възможност да прогнозират и планират своята социална 
политика, да са подготвени навреме за противодействие на различни икономически явле-
ния с антисоциален характер. С други думи, да може да организират и обезпечават с реални 
ресурси своята загриженост към социалните проблеми на гражданите.  
Без актуална информация за фирмените проблеми и планове държавните органи стават 

в по-голяма степен безсилни да се справят със социалните проблеми. Без навременна ин-
формация за състоянието и плановете на фирмите бюрата по труда например не могат да 
дават навременна и точна информация на търсещите работа безработни хора. Не могат да 
се подготвят за поемане на повече хора, когато предстоят по-масови съкращения, нито да 
се погрижат за тяхното обезпечаване с информация, с курсове за квалификация или прек-
валификация и т.н. 
Общините като основен субект на социална политика също са в много по-голяма степен 

безсилни, когато нямат актуална информация за фирмената дейност и политика. Не могат да 
се подготвят за поемане на повече безработни, за осигуряване на условия за образование и 
квалификация на кадри, за обезпечаване на по-добри жилищни условия на прииждащи работ-
ници, за контролиране на процесите, свързани с екологичните проблеми на общините, и т.н. 
Всичко това, от своя страна, създава по-голямо напрежение между хората, води до уве-

личаване на престъпността, до незачитането на другия, т.е. създава условия за прене-
брегване на много общочовешки морални норми.  
Непрозрачността е една от пречките пред развитието на профсъюзната дейност, на 

формирането на нужната за нея солидарност между работещите. А това, от своя страна, 
стимулира корупцията, индивидуалното решаване на проблемите, връзкарството. Не-
получавайки необходимата информация, профсъюзите не могат да коригират дейността си, 
да планират противодействие, да организират форми на съпротива. Не могат да се подготвят 
достатъчно добре за процеса на договаряне, за участието си в двустранното и тристранното 
сътрудничество. Тоест, не могат оптимално да защитават интересите на работещите. 
Транснационалните компании и чуждестранните инвеститори особено активно се опит-

ват да извиват ръцете на съответните правителства и да не допускат профсъюзна дейност 
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във фирмите. Така е в японските фирми, функциониращи в САЩ, така е в чуждестранните 
фирми, работещи в Китай, в България и навсякъде другаде. Те дават нагледен отрицателен 
пример на българските работодатели в това отношение.  
Това, плюс голямата безработица, плюс ниското жизнено равнище, при което загубата 

на работата е фатално, плюс други фактори води до снижаване на активността на хората в 
профсъюзната дейност, в протести; до тяхната неангажираност с проблемите на околните. 
Тоест – до тяхното дехуманизиране. 
Ефективността на всички субекти на социална политика зависи от дейността на органи-

те, събиращи статистическа информация. Когато тя е в недостатъчно количество и не-
подходящо за правилни изводи качество, всички тези органи са затруднени в дейността си. 
Непрозрачността на фирмената дейност е една от спънките пред дейността на статистичес-
ките органи. Според Победа Луканова една от „предпоставките за допускане на различия в 
заплащането на мъжете и жените е слабата позиция на професионалните съюзи при догова-
рянето на работните заплати. При колективните преговори малко се използва информация 
за отделните длъжности, дезагрегирана по полов признак, както и такива критерии за оцен-
ка на длъжностите“1. С други думи, един от проблемите в борбата с дискриминацията на 
жените е липсата на достатъчна и актуална информация за разликите между тяхната трудо-
ва дейност и заплащане и тези на мъжете. Това затруднява профсъюзите, неправителстве-
ните женски организации, както и конкретните жени.  
За съжаление, процесът на глобализация поне досега стимулира деградацията на соци-

алната политика и затруднява държавите в това отношение. Затруднява и другите субекти 
на социална политика. Тази деградация е свързана и с разширяване на условията за непроз-
рачност в управлението на стопанските субекти. 
Най-голяма е непрозрачността в сферата на неформалната икономика. А тенденцията е 

към увеличаване на относителния дял на тази икономика. При положение че за България 
става дума за няколко десетки процента от икономическите дейности, става ясно какъв ог-
ромен проблем е непрозрачността за решаване на социалните проблеми на хората, за раз-
витие на социалната справедливост и моралните ценности.  
В тази икономика в най-голяма степен е налице различието в етичните норми на раз-

личните прослойки от хора. Едни са моралните норми за сутеньора, други – за прости-
тутката. За първия е нормално и етично да оставя на проститутката, колкото да е жива, да 
не се грижи за здравето й и за здравето на клиентите й, да я оставя да се грее на отровния 
дим от горящата гума, да я бие, когато е необходимо – и до смърт. За проститутката тези 
неща не са толкова морални и нормални.  
В тази сфера непрозрачността достига максимални размери. Става препятствие за кон-

сумирането на най-важните трудови и човешки права на индивидите, за поставянето им в 
такава трудова среда, в която прилагането на общочовешките морални ценности или е ни-
какво, или е много редуцирано. И вече става дума за налагане на такива морални норми, 
които нямат много общо с тези на останалите части от населението. 
В неформалната икономика не е неморално да продаваш стока, която убива другия. Във фор-

малната икономика това се счита освен за незаконно, но и за неморално. Друг е въпросът до как-
ва степен тази морална норма се спазва и контролира. Но все пак има съществена разлика. 

                                                   
  1 Луканова, П., Жените и мъжете в пенсионната система в България, С., 2004, с. 68. 
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Незаконността на трудовата дейност в неформалната икономика води до постоянно нес-
пазване на основни принципи на труда и трудовата етика. Неспазване на работно време и 
почивка, неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на достойно заплаща-
не на труда, на равнопоставеност между половете, етническите групи и т.н. Което в морални 
категории може да се изрази като крайна степен на неуважение и безотговорност към здраве-
то и щастието на индивидите, дори към техния живот, да не говорим за категории като чест-
ност във взаимоотношенията, взаимна информираност и взаимопомощ и др.  
Непрозрачността във фирмената политика, изобщо в трудовата дейност води до увели-

чаване на противоположностите и конфликтите между хората, до стимулиране на незд-
равата конкуренция между тях. И в крайна сметка стимулира неуважението между тях, 
непочтеността, злобата и завистта. В тази връзка бих искала да изразя абсолютното си 
неприемане на тезата, че едва ли не най-важна характеристика на българина е, че той е 
злобен и завистлив. Подобна теза не почива на реални факти и, за съжаление, е ефективен 
механизъм за понижаване на самочувствието на българина, от което той няма никаква пол-
за, а има само вреда. Подобно нихилистично-мазохистично внушение се вписва чудесно 
във вредната тактика да се стимулира неуважението, дори омразата към другия. Заедно с 
тактически похвати като непрозрачност на фирмената политика и други подобни техники 
така се осигурява пасивността, песимизма и примирението със съществуващото положе-
ние. А това е фактор за увековечаване на по-ниското жизнено равнище. 
Прозрачността стимулира уважението, почтеността, използването на ясни правила 

на играта, солидарността, културните преговори между страните. А всичко това съ-
действа в крайна сметка и за повишаване на жизненото равнище. 
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НАШИЯТ СТОПАНСКИ МАНТАЛИТЕТ –  
ЕВРОПЕЙСКИ ИЛИ НЕДОТАМ? 

ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова,  

ИФИ – БАН 

След парламентарните избори през 2005 г. политиците и политическите наблюдатели 
започнаха упорито да лансират тезата, че преходът е завършил. Основанията им са пре-
димно политически и икономически. Политическата система изцяло е сменена, утвърдени 
са политическият плурализъм и демокрация, икономическата реформа е завършена, земята 
е върната на законните й собственици в реални граници, собствеността е раздържавена и 
приватизирана, развива се частен бизнес, въвежда се икономическо законодателство по 
европейски стандарти. 
Ако преходът е завършил, той би трябвало да е завършил и в манталитета, в това число – в 

стопанския манталитет и икономическата култура. Такава промяна обаче не се наблюдава. 
Манталитетът притежава инерционни характеристики и се променя значително по-бавно в 
сравнение с обективните дадености. Иначе казано, преходът може и да е завършил, но 
промяната в манталитета не е – в него продължават да съжителстват стари и нови нагласи. 
Състоянието му напомня жалбата на онзи абориген, който се оплаквал, че целият е в рани, 
тъй като все не можел да изхвърли стария си бумеранг. 
Анализът на икономическото поведение показва, че у нас не съществува стопански ман-

талитет, релевантен на съвременния капитализъм, а и моделите на икономика, които час-
тично се реализират, са твърде далеч от него. Единственият модел, проигран „успешно“ и 
непрекъснато възпроизвеждан, е моделът на икономика в криза. Световната финансова 
криза също „работи“ в полза на възпроизводството на този модел. Конституирането на па-
зарната среда започна стихийно, без правила и без контрол. Постепенно процесът се кана-
лизира и в някаква степен целенасочено бе регулиран от страна на държавата чрез законо-
дателството и чрез развитието на частния бизнес. Все още обаче не може да се говори за 
някаква рационално „подредена“ и функционираща пазарна система. 
Затова и досега се наблюдава синхронно съществуване на различни типове стопански, 

трудови, потребителски, егалитаристки, етатистки, патерналистични и всякакъв род други 
нагласи. Причина за това са както съпротивата на старото към новото, така и неустанове-
ността на самото ново; както консерватизмът на националния характер, така и липсата на 
всеобщо приети правила на играта; както сривът на предишната икономическа система, 
така и продължителността на прехода към капиталистически тип стопанство. Към тези 
причини трябва да се добавят икономическата емиграция и учещите в чужбина. Почти един 
милион от трудоспособното население във възрастовите граници от 20 до 40 години работи 
или учи извън страната. По своята менталност и възрастови характеристики това са именно 
хората, склонни към риск и предприемчивост. Две години след приемането на страната в 
Европейския съюз, в навечерието на евроизборите 2009 г. 38 % от българите твърдят, че се 
чувстват европейци (през 2007 г. те са с 14 % по-малко). Европейци се чувстват хората под 
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40 години, висшисти – 57 %, столичани – 54 %, заможни и дясно ориентирани. Тези над 40 
години, с основно и по-ниско образование, жителите на малките градове и селата, етничес-
ките малцинства и крайно бедните, рядко се определят като европейци, а те са основното 
трудоспособно население в момента1. 
Кои са най-устойчивите ментални нагласи в поведението на икономическите субекти? 

Те може да бъдат разположени в няколко основни оси. 

Етатизъм – либерализъм 

Промяната у нас се извърши под знака на либерализма, но в стопанския манталитет пре-
обладават етатистки нагласи за държавно гарантирано работно място, социални осигуровки 
и грижа за социално слабите, държавни гаранции за влоговете в частни банки и т.н., при 
непрекъснато прокламирана индивидуална инициатива. През 1994 г. независимо от поли-
тическите си пристрастия 90 % от хората смятат, че държавата е длъжна да им осигурява 
безплатно образование и здравеопазване2. Държавно гарантираният, макар и невисок до-
ход, е предпочитан от 61 % от хората през 1995 г. пред свободата на частната инициатива, 
а 60 % предпочитат реда и сигурността пред гарантираните граждански права3. През 1997 г. 
повече от 62 % са по-скоро на мнение, че държавата е длъжна да поеме повече отговорност 
за нуждите на своите граждани4. Според други изследвания през 1997 г. 71 % от българите 
настояват държавата да упражнява контрол върху цените, за да бъдат стоките по джоба на 
повечето хора, 74 % искат държавата да осигурява работа на всеки, който иска да работи, 
87 % са за безплатно здравеопазване, а 88 % – за безплатно образование5. Една година по-
късно предпочитащите държавно гарантирания доход пред свободата на частната инициа-
тива намаляват до 54 %6. През 2007 г. обаче тези, които считат, че правителството трябва 
да работи за рязкото повишаване на заплатите, дори това да забави икономическото разви-
тие на страната, са намалели едва до 51 %7. 
Данните показват, че българинът още не е готов да поема отговорност за своя индивиду-

ален икономически риск, нито пък е способен да поема добре пресметнат риск. В критични 
ситуации той е склонен да търси опора и подкрепа в държавата, а не начини сам или в сът-
рудничество да разрешава икономически конфликти.  
Липсват способност и нагласа за доверие, и основана върху доверието социална само-

организираност при разрешаване на проблемите. През последните години в някои частни 
предприятия, собственост на чуждестранни мениджъри, възникнат конфликти поради 

                                                   
1 Йорданова, Л., Топи се разликата ГЕРБ-БСП, в. „Труд“, 27 май 2009, с. 16. 
2 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1994, Го-

дишен обзор, С., 1995, с. 46. 
3 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1995, Го-

дишен обзор, С., 1996, с. 174, 175. 
4 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1997, Го-

дишен обзор, С., 1998, с. 177. 
5 Политиката през обектива на общественото мнение, Сова-5, С., 1997, с. 121-122. 
6 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1996, Го-

дишен обзор, С., 1997, с. 232. 
7 Коев, К., Искаме капитализъм с бедни капиталисти, в. „Труд“, 18 юли 2007. 
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удължен работен ден, липса на обедна почивка, неосигурено право на отпуск, нередовно 
изплащане на заплати. Апелите на работниците за намеса, санкция и контрол биват адреси-
рани към държавата (профсъюзите не се ангажират с решаване на трудови конфликти в 
частните фирми). Самите потърпевши показват неспособност за самоорганизация за защита 
на своите интереси, неумение за преговори и търсене на приемливи решения, както и нез-
нание как да получат юридическа помощ. Не е случайно, че медиите непрекъснато тиражи-
рат мнения за абдикацията на държавата от отговорност да реши проблемите на изпаднали-
те в беда и поддържат убеждението, че „няма държава“. В една по същество преобладава-
що пазарна ситуация, която изисква лична инициатива, предприемчивост и отговорност, 
гражданите продължават да прехвърлят върху държавата отговорност, която тя вече не 
може да носи. Така конфликтът между либерализъм и етатизъм не може да бъде разрешен 
адекватно и със сигурност ще се възпроизвежда поне в близко бъдеще. 

Егалитаризъм – неравенство 

Традиционните за нашия манталитет егалитарни нагласи и досега мотивират отношени-
ето към неравенството. През 1992 г. между 41 и 45 % от анкетираните считат, че е нормал-
но хората да се разделят на бедни и богати, през 1993 г. те са между 41 и 43 %1. През 1997 г. 
материалното разслоение вече е факт до такава степен, че една все по-намаляваща част от 
домакинствата – 12.6 % консумират все повече стоки и услуги – най-богатата социална 
група участва с дял от повече от 1/3 от общата консумация. През 1996 г. 56 %2 настояват за 
повече равенство в доходите, а през 1997 г. привържениците на равенството в доходите 
намаляват незначително до 49 %3. В края на 1999 г. 75 % твърдят, че в България има голя-
мо социално неравенство, но нараства делът на тези, които считат неравенството за спра-
ведливо, ако се основава на труд и законност. Въпреки това почти една четвърт от хората 
считат, че неравенството „можеше да се избегне“4. 
През 1993 г. 64 %5 от българите възприемат допустимостта само на трикратна диферен-

циация в доходите, но нагласите се променят бавно и несъществено През 2007 г. допуска-
щите не повече от трикратна подоходна диференциация са 47 %, а настояващите за нацио-
нализация на капиталите на забогателите по време на прехода са 46 %6. 
Промяната на нагласата към неравенството обаче засяга движението от „напълно несп-

раведливо“ към „справедливо, ако се основава на труд и законност“, но не и оправдаването 
му при съмнение за корупция. Позицията спрямо нечестно придобитото богатство и осно-

                                                   
1 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1993, Го-

дишен обзор, С., 1994, с. 39. 
2 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1996, Го-

дишен обзор, С., 1997, с. 233. 
3 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1997, Го-

дишен обзор, С., 1998, с. 146, 177. 
4 Владимиров, Ж., Ив. Кацарски, М. Баджаков, Т. Тодоров, България след 1997, Ефектът на тунела, 

С., 2000, с. 46 – 47. 
5 BBSS Gallup International. Political & Economic Index, Общественото мнение в България 1993, Го-

дишен обзор, С., 1994 с. 40. 
6 Коев, К., Искаме капитализъм с бедни капиталисти, в. „Труд“, 18 юли 2007. 
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ваното на кражба неравенство се запазва. През 2007 г. 45 % от българите считат, че няма 
честен бизнес – всичко е далавера и мошеничество, а 31 % – че всички, които имат над 1 
млн. лева (в пари или в имоти), са за затвора. Нещо повече, според 58 % българските биз-
несмени не допринасят за развитието на икономиката в страната, а само си пълнят джоба1. 
Всеки нов скандал за злоупотреби и корупция актуализира конфликта между равенство и 
неравенство, пренасяйки го към всяко неравенство и приписвайки на неравенството несп-
раведливост. Този факт е показателен за дълбинността, устойчивостта и инерционността на 
манталитета, който не само не е останал в миналото и не е съществено променен, но и неп-
рекъснато се възпроизвежда, особено в критични ситуации. 
Противоречието бедност-богатство, от една страна, е стимул за икономическа актив-

ност, тъй като разликата в статуса провокира към инициатива. Свързаните с имуществено-
то състояние статусни различия са потенциално конфликтни във всяко общество и обикно-
вено стимулират икономическата активност, насочвайки я към дейности, носещи по-големи 
възможности за печалба и респективно за повишаване на имуществения и социалния ста-
тус. В пазарни условия егалитарните нагласи би трябвало да стимулират поведение, насо-
чено към възможно по-голямо равенство в богатството, а не в бедността. В ситуация обаче, 
в която се предпоставя неморалността и нечестността на богатството, стремежът често е не 
„аз да стана по-богат“, а „той да стане по-беден“. Алтернативата „честен, но беден“ – „не-
честен, но богат“ е потенциално конфликтна при избора на икономическо поведение. У нас 
през 1997 г., когато нещата постепенно започнаха да се нормализират, почти две трети от 
хората продължаваха да смятат, че трудът не е определящ за личното благосъстояние, че 
повече може да се забогатее с хазарт, шанс, далавера, късмет. В същото време за повечето 
от половината успехът „на всяка цена“ и с цената на морални компромиси е по-неприемлив 
от честността и почтеността, изискващи жертва на личните интереси2. 
Очакваше се с присъединяването ни към Европейския съюз корупцията да намалее и да 

достигне „европейско равнище“, но, както показват всички доклади, свързани с присъе-
диняването, корупционните практики у нас продължават да бъдат обект на критика. Те не 
само не намаляват, но се и увеличават. При това субекти на тези корупционни практики са 
лидери на партии, представители на едрия и средния частен бизнес, финансови олигарси и 
т.н. И ако най-проспериращата прослойка в началото на прехода бяха „мутрите“, днес са 
т.нар. „добре облечени бизнесмени“ и представителите на „обръчите от фирми“. 
Забелязва се тенденция бедността да се възприема като израз на липса на способности и 

инициатива, но „лошият късмет“ продължава да служи като оправдание за мизерното съ-
ществуване. Продължава да се възпроизвежда и убеждението, че „с честен труд не се забо-
гатява“ и затова „за произхода на първия милион не се пита“. 
Особен конфликтогенен статус имат незаконните, безчестни и мафиотски методи за 

придобиване на богатство, подкопаващи илюзията за „равни шансове“. През 1996 г. 46 % 
от хората не са съгласни, че е без значение дали капиталите са мръсни, или чисти, а е по-
важно за какви цели ще се използват; 60 % искат да се национализират капиталите на всич-
ки, забогатели след смяната на системата; 65 % са убедени, че от приватизацията печелят 

                                                   
1 Коев, К., Искаме капитализъм с бедни капиталисти, в. „Труд“, 18 юли 2007. 
2 BBSS Gallup International. Political & Economic Index, Общественото мнение в България 1996, Го-

дишен обзор, С., 1997, с. 241. 
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само богатите1. През последните години в потенциално конфликтно се превърна искането 
на представители на различни политически сили и на бизнеса за легализиране на т.нар. 
„мръсни пари“, за да може те да се влеят в националната икономика. Подобна оправдателна 
процедура вероятно би имала икономически ефект, но би била удар върху нравствените 
нагласи на онези, които дори в най-гладните години на прехода предпочетоха честността 
пред богатството. 

Егалитаризъм – етатизъм 

Продължава да се възпроизвежда и съчетаването на егалитаристки с етатистки нагласи. 
Изследванията показват, че близо 85 % от българите искат държавата да упражни регула-
тивните си функции и да осигури намаляване на подоходната диференциация. Според 46 % 
от анкетираните през 2007 г. държавата трябва да осигури социално равенство, като обло-
жи богатите с такива данъци, че доходите им да не надвишават сериозно тези на обикнове-
ните хора2. Подобен род искания са обясними за бедните и за домакинствата, чиито основ-
ни доходи се получават от социални помощи и обезщетения за безработни. Те няма от кого 
друг, освен от държавата, да бъдат защитени финансово. Странното обаче е, че такова е 
мнението и на близо 64 % от наемните работници и 50 % от предприемачите и самонаем-
ните, както и на 70 – 80 % от по-ниско образованите и на 55 – 65 % от висшистите3. 

Трудова – потребителска мотивация 

Конфликтът между трудовата и потребителската мотивация се разрешава адекватно в 
полза на избора на такъв вид труд, който води до по-високо заплащане и съответно – до по-
високо потребление. Именно потреблението е това, което стимулира производството в 
рамките на икономиката като цяло. И именно потреблението е, което стимулира индивиду-
алната икономическа активност и предприемчивост. У нас този конфликт по правило се 
разрешава неадекватно в полза на свитото потребление. Идеята е не да се работи повече, за 
да се печели и потребява повече, а да се потребява по-малко. Подхранването на подобни 
нагласи има своите основания в безработицата, но дори когато постепенно се откриват но-
ви работни места и безработицата постепенно намалява, конфликтът продължава да се въз-
произвежда. 
Наблюдава се класическият тип ограничаване на потреблението при недостиг на средст-

ва за живот. Изследване Shopper Technology 2006, проведено в 10 източноевропейски дър-
жави, показва, че ние сме втората страна след Румъния (29 %) с висок дял на т.нар. песте-
лив потребител – 23 % от всички пазаруващи. Непретенциозни традиционалисти (купува-
щи често, но по малко, най-необходимото, предварително планираното, в добре проверени 
магазини и без импулсивни покупки) са около 30 % – възрастни, със средни или ниски до-
                                                   

1 BBSS Gallup International. Political & Economic Index. Общественото мнение в България 1996, Го-
дишен обзор, С., 1997 с. 234, 235. 

2 Коев, К., Искаме капитализъм с бедни капиталисти, в. „Труд“, 18 юли 2007. 
3 Гълъбарова, С., Българинът иска държавата да уеднакви доходите, в. „Труд“, 10 ноември 2008. Из-

следването е проведено от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. 
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ходи, с ниско образование. Малък е процентът на щедрия и взискателния тип потребителс-
ко поведение1. 
Ограниченото потребление не се реализира като форма на спестовност, стимулираща 

производството, а като пестеливост, осигуряваща оцеляването. Става дума за пестеливост в 
рамките на ниски трудови доходи, а не за скъперничество. През 1997 г. само 35 % от хора-
та са имали спестявания, а 88 % не са имали никаква възможност да отделят пари за спес-
тяване2. За голяма част от българите работната заплата и натуралното стопанство са двата 
основни източника на доход. 
У нас продължава и традицията да се потребява спестеното, а не да се „живее назаем“. 

През 1997 г. 44 % от анкетираните не вземат заеми, за да изкарат до следващия месец, 23 % 
прибягват до заеми всеки месец, а 31 % – само при извънредни обстоятелства. Причината 
за ниския процент хора, вземащи заеми, за да „свържат двата края“, едва ли е достатъч-
ността на доходите, като се има предвид, че през същия период само 8 % са в състояние, 
разчитайки на собствените си доходи, да купуват редовно месни произведения, 5 % – об-
лекло, 26 % могат да си позволят да посрещнат гости вкъщи, 4 % – да отидат на почивка, 
2 % да купят мебели, 3 % – да си купят кола на старо и само 1 % могат да си позволят нова 
кола3. По-вероятно е да сработват някакви по-дълбинни структури на националната психи-
ка, които карат българина „да се простира според чергата си“ и да се отнася с неприязън 
към статута си на длъжник.  
Българинът не обича да бъде длъжник и на тази неприязън заложи пропагандата за раз-

мера на външния дълг, натрупан по времето на социализма; от тази неприязън се страхуват 
всички управници, когато правят нови дългове. Да живее на кредит за българина е съвсем 
неспецифично за разлика от американеца или който и да било западняк. Дори по времето 
на социализма системата „на изплащане“ работеше на базата на все още неспечелен, но 
гарантиран от заплатата доход. В същото време нашата страна е единствената от бившите 
социалистически страни, в които феноменът „кредитно милионерство“ придоби извънмер-
ни и неконтролируеми форми. Кредитното милионерство обаче не е класическият вид взе-
мане-погасяване, а вземане без мисъл за погасяване на кредита. Това явление се дължи на 
законодателни, икономически, политически и всякакъв род други фактори, но не и на про-
мяна в манталитета.  
През 2007 г. само 17 % от хората са теглили заеми. Всеобщо споделяно е мнението, без 

разлика по пол, възраст и занятие, че заемът „тежи“. При това кредит се тегли не за иници-
иране, разширяване и развитие на бизнес, а за потребление и образование. Структурата на 
теглените кредити свидетелства за устойчивост на консервативния манталитет – заемите са 
за битова техника, кола, образование, жилище и ремонт. Основната част от кредитите не 
надвишава 100 лева (52 % до 50 лева и 30 % – до 100 лева)4. На въпроса какво биха напра-
вили, ако спечелят 100 хил. лева от тото, през 2007 г. 45 % отговарят, че биха инвестирали 
в такива традиционни за нашата национална менталност ценности като жилище или друг 
имот (при това повечето вече имат жилище), а само 28 % биха инвестирали в собствен час-
тен бизнес (младите между 18 и 25 години, мъжете и жителите на големите градове извън 

                                                   
1 Радичев, Хр., В България се купува предимно често и по малко, в. „Капитал“, 26 август – 1 септемв-
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3 Пак там, с. 127, 124. 
4 Пак там. 
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столицата). Ориентирани към финансова активност (банкови депозити, валутни операции, 
покупка на акции) са едва 13 %1. 
При това се наблюдава един парадокс, който също свидетелства за устойчивостта и тра-

диционността на стопанския манталитет. В Европа на кредит потребяват предимно по-
бедните слоеве и тези, които принадлежат към долната средна класа, а не богатите. Богати-
те ползват кредитирането за развитие на бизнес стратегия, бизнес начинания и предприе-
мачество. У нас – обратно, на кредит потребяват предимно по-заможните слоеве, добре 
платените представители на младото поколение, дори предприемачите. И не става дума за 
насъщно, т.е. за „живот назаем“, а за надстандартно и дори за луксозно потребление, ха-
рактерно за развитите страни. Естествено, и у нас предприемаческата инициатива се нуж-
дае от възможностите на кредитирането и реално се възползва тях. В същото време бедните 
по-трудно се решават да „живеят назаем“ или ползват по-малки по размер потребителски 
кредити. И отново е парадоксално, но нископлатените и по-бедните у нас проявяват склон-
ност да спестяват от оскъдните си доходи, като „отделят от залъка си“. Данните от статис-
тиките показват, че постепенно ръстът на спестяванията се увеличава, но за по-голяма част 
от хората това са спестявания от типа „отложено потребление“, спестяване за дълготрайни 
битови инвестиции – покупка или основен ремонт на жилище, покупка на кола, спестява-
ния за сигурност в несигурното ежедневие. 
Краткият преглед на особеностите на стопанския манталитет в момента показва, че ста-

рите стереотипи продължават да се възпроизвеждат. Обаче там, където и когато пазарната 
среда, законодателството и стриктното следване на „правилата на играта“ са строго уста-
новени, възпроизводството на манталитета в стария му вид е затруднено и той постепенно, 
макар и много бавно, се променя. 
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МЯСТО НА ЕТИКАТА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ –  

ИКОНОМИЧЕСКИ И ЗДРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ 

ас. Румяна Стоянова,  

МУ – Пловдив 

Преходът към свободна пазарна икономика отправи нови, непознати предизвикателства 
към предприемачите и мениджърите в нашата страна. Промениха се значително и драстич-
но условията на стопанската дейност, критериите за успех в бизнеса, представите и поня-
тията за мениджмънт. 
Промяната бе кардинална и изискваше нови знания и умения за управление на произ-

водството и търговията. Наред с това се зародиха и въпросите, свързани с фирмената етика. 
Основната идея бе, че всеки предприемач, всеки мениджър, дори и в случаите, когато рабо-
ти в частния сектор, винаги е в дълг на справедливостта в обществените дела. В редица 
случаи обаче принципите на етиката и справедливостта са подвластни на изискванията на 
пазарния механизъм и комерсиализацията, която в множество случаи се проявява в своя 
груб вид.  
Предмет на анализ е такъв важен и глобален проблем като качеството на хранителните 

продукти. Обемът и структурата на тяхното потребление в значителна степен оказват вли-
яние върху здравето и трудоспособността на населението на всяка една страна. Множест-
вото закони и наредби в Република България, свързани с качеството и безопасността на 
храните, екологичните норми на производство имат само „пожелателен“ характер. Докато 
институциите, отговорни за контрола, си прехвърлят отговорностите, „печалбарството“ 
излага на риск здравето на хората и води до ескалиране на разходите на държавата в близко 
бъдеще. Всичко това налага необходимостта от разширяване на мястото на етиката в дей-
ността на самите фирми, за да се намери точната мярка и балансът между нормата на пе-
чалба и обществената целесъобразност. 

Връзка между производството на храни, здравето на населението  
и фирмената етика в икономически аспект 

Много са факторите, които определят здравния статус на населението в дадена страна. 
Те може да бъдат групирани като фактори от социален и икономически характер. В тази 
връзка от научна и практическа гледна точка интерес представлява изследване на тяхната 
структура.  
В съвместно разработената от ООН и СЗО програма „Здраве за всички към 2000 г.“ се 

очертава структурата на факторите, от които зависи и се определя здравето на населението. 
Тя има следното съдържание и градация, която очертава относителния дял, участието и 
приноса на тези фактори за здравето на населението: 51,2 % се определят от социалните фак-
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тори и начина на живот (в т.ч. хранене); 20,4 % – от биологично обусловените фактори – ге-
нетика и наследственост; 19,4 % от факторите, обуславящи здравето, са свързани със сре-
дата, в която човек живее – въздух (в т.ч. замърсяването, произтичащо от неекологични 
производства, включително и на храни), климат, валежи, вода и само 8,5 % от здравето за-
виси и се определя от ефективността на здравеопазната система, от начините и способите 
на лечение, от медицинските технологии и т.н.1  

Храната и начинът на хранене са от съществено значение за физическото и дори за пси-
хическото здраве на индивида. Преди години в щата Ню Йорк е направен много интересен 
експеримент с около 1 милион студенти и ученици, на които, доколкото е било възможно, е 
давана храна, от която са били премахнати изкуствените консерванти, оцветители и подс-
ладители; намалено е било количеството рафинирана захар и брашно. След една година 
хранене по този начин се установило, че на тестовете в училищата и в университетите ус-
певаемостта и възможностите на тези млади хора да решават различни задачи са се пови-
шили с 40 до 55 %2. 

От гореизложените данни се вижда, че храната е много важен фактор за физическото и 
здравословно благополучие на човек, а, от друга страна, екологично чистите производства 
също допринасят за запазване здравето на населението и това поставя „на пиедестал“ роля-
та на фирмената етика при производството на храни.  
Понятието за етика на предприятието, за фирмена етика изхожда от две предпоставки: 
1. Във високоразвитите икономики принципът за стопанска изгода сам по себе си все 

по-малко е в състояние да обедини отделния частен интерес с общото благо. 
2. Управленските дефицити в принципа за стопанската изгода улесняват възникването 

на конфликти в икономическата система, така че централизираното държавно ръководство 
вече не съумява чрез законите и правото да гарантира вътрешния мир. 
Засилва се необходимостта от спазване на етическите правила и норми при производст-

вото на хранителни продукти. Некачественото производство крие рискове за нашето здраве 
и създава предпоставки за конфликти, произтичащи от недобросъвестното и неморалното 
отношение на значителна част от българските фирми. Обективно възниква необходимостта 
от преодоляване на тези конфликти, от съгласие и разбирателство между самите произво-
дители и потребители. Контролът върху тези сложни процеси и отношения може да бъде 
осигурен единствено от държавата, в качеството й на институция, която е в състояние да 
контролира и управлява тези процеси. От друга страна, икономиката трябва колкото е въз-
можно повече сама да допринася за избягването на конфликтите. В тази област норматив-
ната уредба у нас включва множество закони и наредби, които регламентират безопасност-
та и качеството на храните, както и последиците от неспазването им. Основните закони, 
които се стремят да защитават правата и да предпазват здравето на хората, са Законът за 
храните и Законът за защита на потребителите. Последният въвежда строги критерии във вза-
имоотношенията между производителите, търговците, дистрибуторите и потребителите. Зако-
нът налага производството на стоки и услуги да бъде в пълно съответствие с изискванията за 
качество и безопасност и дава големи права за защита на интересите на потребителите. 
Основните служби на държавата, занимаващи се с контрола при производството на хра-

ни, са Националната ветеринарномедицинска служба (контролираща храните от животинс-
ки произход), бившите ХЕИ, сега РИОКОЗ (храни от неживотински произход), Национал-

                                                   
1 Паунов, Ст., Нематериалните ресурси и икономическата динамика, Пловдив, 2005. 
2 Хранене, здраве, психика – интервю от интернет с д-р Атанас Гълъбов. 
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ната служба по растителна защита (за контрола на плодовете и зеленчуците), както и Ко-
мисията за защита на потребителите, която действа по Закона за храните. 

 Въпреки многообразието на контролните държавни органи трябва да се разбере, приеме 
и оцени, че производителите и търговците са тези, които носят основната отговорност за 
производството и продажбата на качествени и безопасни храни. Нагласата на самите тях, 
както и на обществото като цяло, е за безопасността на храните да отговарят горепосочени-
те институции. Разчита се основно на ефекта от прилаганите от тях контролни и репресив-
ни мерки. Резултатите от провежданата контролна дейност показват, че производители и 
търговци подценяват и пренебрегват рисковете, свързани с производството и предлагането 
на опасни за здравето храни. За съжаление, капацитетът и качеството на контролните орга-
ни са недостатъчни, за да се извършва ефективен контрол, което налага необходимостта от 
етично поведение на производителите и контрол от страна на потребителите.  
Редица автори, занимаващи се с този проблем, смятат, че решението не би трябвало да 

се търси в старата либерално-стопанска идея за стриктното разделение между държавата и 
обществото. Няма да е ефективно и цялостното обединяване на двете сфери по модела на 
плановото стопанство. Еталонът, който те очертават, е по-скоро „едно рационално препли-
тане на двете сфери с цел удовлетворяване на растящата потребност от съгласие в нашето 
общество и работа в интерес на вътрешния мир чрез съвместни действия на икономиката и 
държавата“. Би било по-добре, ако според съответните международни критерии именно 
производителят доказва безвредността на своя продукт или прилагания от него технологи-
чен процес1.  
Друго важно основание засяга т.нар. „Странични ефекти“ на стопанската дейност, т.е. 

всички нейни въздействия върху разходите и ползите, възникващи у трите страни, без те да 
бъдат отчетени чрез ценовата система. „Страничните ефекти“ заплашват също обществения 
интерес и затова са богат източник на конфликти. Днес живеем в свят на универсални „Стра-
нични ефекти“. Сам по себе си, изборът на технология може да предизвика многобройни и 
непредвидими косвени въздействия. Опасностите идват от пренебрегването на екологичните 
норми, което поражда заплаха за обществото. Изисква се много по-отговорно поведение от 
страна на производителите, за да може да се затвори пропастта между печелившите и губе-
щите от дадено производство. Чрез избора на технология например се решава, как да се раз-
пределят шансовете и рисковете, които носят в себе си опасност от конфликти между произ-
водителите и обществото. Предвид намаляващите правно-регулативни възможности на дър-
жавата всички ние сме застрашени от изпадане в една „организирана безотговорност“ на 
икономиката, която от своя страна ще доведе до плащането на много висока цена вбъдеще2. 
Всичко това изисква да се осъзнаят в сегашни и бъдещи периоди последствията от неспаз-
ването на екологичните норми и на „чистотата“ на храните. 
Не би трябвало фирмите да робуват на принципа „печалба на всяка цена“, а да правят 

отговорен избор на средствата за реализиране на печалбата. Фирмените действия на прин-
ципа на стопанската изгода носят в същото време и смисъла на една „презумпция за пра-
вилност“. В конкретни ситуации тя обаче може да бъде опровергана, ако се докаже, че ина-
че ориентираните към успех действия на фирмата водят до сериозни нарушения на вът-
решния мир, защото те от своя страна може да доведат до огромни икономически и соци-

                                                   
1 Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, Наука и изкуство, С., 1991. 
2 Пипер, Р., К. Рихтер, Мениджмънт, Управлението на прехода, С., 1993. 
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ални загуби за обществото. Тогава е по-разумно фирмата да предпочете запазването на ми-
ра и общественото благосъстояние пред стремежа към печалба на всяка цена. 
В системата на ценностните ориентири производителите се разглеждат като част от ико-

номиката и обществото, като се преценява техният принос за обществото. Насочената 
единствено към успех фирмена стратегия се отличава със следните качества1:  

► индиферентност към целите на политиката; 
► несъобразяване с обществените потребности;  
► пасивност по отношение на екологичните изисквания; 
► недостатъчна ангажираност с проблемите на здравеопазването и образованието.  
Това налага:  
► подчиняване на икономиката на целите на политиката (доколкото тази политика е на-

сочена към защита на общото благо); 
► задоволяване на обществените потребности; 
► максимално ангажиране с решаването на екологичните проблеми; 
► подобряване на качеството на живот и стимулиране на целевите образователни програ-

ми не само между производителите, но и в училищата и други обществени заведения.  

Заключение 

Възможно е занапред конфликтът между икономиката и етиката да не се решава на пра-
вителствено ниво, а още на равнището на производствената целева функция, т.е. да е зало-
жено в производствената политика на фирмата. Конфликтът ще се смекчава в такава сте-
пен, в каквато пазарът поощрява етичното поведение. Неслучайно една от печелившите 
сфери в пазарната структура е производството и продажбата на екологично чисти храни. В 
тази връзка можем да кажем, че особено е наболял проблемът с използването на добавки, 
познати ни като т.нар. „Е“-та. Тяхното прекомерно и неразумно влагане при производство-
то крие големи рискове за здравето на хората в резултат от натрупването им в човешкия 
организъм. Все повече медии се опитват да информират за болестите, които те могат да 
предизвикват, и призовават населението внимателно да се запознава с етикетите и да из-
бягва храните с такива съставки. Тук държавата трябва да се намеси, като създаде по-
благоприятна среда за фирмите, произвеждащи екологични храни, чрез различни видове 
данъчни облекчения – по-нисък процент на ДДС, по-ниска данъчна ставка на печалбата, 
по-висока норма на амортизация за техниката, използвана при производството им, и др.  
От друга страна, от рекламите за различни продукти може косвено да се установи, че 

клиентите в нарастваща степен включват в решенията си за покупки и различни етически 
съждения. Например аргументите за опазване на околната среда играят все по-важна роля.  
Вече в редица западни страни инвестиционни фондове предпочитат да насочват парите 

на своите клиенти съобразно определени етически критерии, например предпочитат се ак-
ции на предприятия с образцово екологично поведение и социално издържан производ-
ствен климат. „Етичните фондове“ отклоняват ценни книжа на фирми от оръжейната и яд-
рената промишленост, от фармацевтични фирми, изпитващи медикаменти върху животни, 
от предприятия за цигари и алкохол, както и от лотариите.  

                                                   
1 Пипер, Р., К. Рихтер, Мениджмънт, Управлението на прехода, С., 1993. 
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Надяваме се в близко бъдеще подобни тенденции да се проявят и в България, което ще 
предизвика нарастване в търсенето на стоки от фирми с утвърдени етични норми на пове-
дение. Противоречията между пазарните принципи, печалбата и етиката винаги ще същес-
твуват, но въпросът е те да бъдат в хармонична съвместимост в полза на потребителите и 
тяхното здраве. 
За реалността в страната ни това засега е само в сферата на пожеланията. Дотогава оста-

ва валидно изискването да се формира фирмената етика вътре в самото предприятие. Фир-
мата продължава да бъде основното място, където институциите осъществяват предварите-
лен и последващ контрол чрез регламентирани норми. Ако ръководството следва етична 
политика, фирмата ще бъде не само защитена от закона, но и ще получи обществено приз-
нание за своите действия. Частният стремеж към печалба и справедливата обществена ан-
гажираност ще се обединят тогава в името на вътрешния мир. В това се състои и ползата от 
фирмената етика за едно ръководство, което е в състояние да погледне и извън рамките на 
своя частен интерес. 
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НЯКОИ МОРАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕФОРМАТА  
В АГРАРНАТА ИКОНОМИКА 

ст.н.с. II ст. д-р Надя Велчева,  

Институт по етнография – БАН 

Самият процес на преструктуриране на собствеността, визирайки селото като доминант 
с преобладаващ ресурс от земеделски земи, гори и добитък, макар и регулиран по юриди-
чески път, поражда и промени в поземлените, в аграрните и във всички свързани с тях со-
циални отношения1. Моралните аспекти засягат самата практика при връщането на земи и 
гори, наследяването, отношенията в семейно-родствения колектив, навлизането на сивата 
икономика в аграрния сектор, промяната на отношението към селскостопанския труд. Така 
юридическата сфера се превръща в символен посредник на комплексни връзки, които съп-
ровождат реформирането на важен сектор от българската икономика. 

 Законът за земята по същество я предава на дребни и средни, а не на едри собственици 
и прокарва идеологията, че земята е средство за съществуване, а не за ефективно стопанис-
ване и стоково производство. Така още в основата на преструктурирането на селския начин 
на живот се залага механизмът на адаптацията и оцеляването2. Намалява се стимулът за 
увеличение производителността на селския труд и за разширяване на стопанствата, които 
почти 90 % са от „дворен“ тип3. При това въпреки изработването на новия кадастър все 
още има неясноти относно границите на отделните населени места и тяхната терито-
рия, границите на отделните участъци или парцели. На места хората дори не могат да 
си получат парцелите земя. Например българи, чиито ниви са по сръбското поречие на р. 
Тимок, не могат да получат земите си, макар че 259 души от община Брегово имат доку-
менти за собственост върху 1248 дка земя в Сърбия. Но там не е уреден въпросът за възс-
тановяване на земя на чужденци. Затова пък големи парцели земя на българска територия 
стават собственост на сръбски граждани след приложение на Закона за земята у нас4.  
Един от най-важните въпроси при възстановяване на частните земи е за тяхното коли-

чество и качество в нови, реални граници. Практиката в повечето случаи показва, че хуба-
вите земи са за роднини или за политически съмишленици. Хаосът се предизвиква от неп-
равомерни сделки, вследствие на корупционната практика при преобразуване на земе-
делска земя в промишлена и възможността за строежи на бензиностанции, хотели, ресто-
ранти и скъпи вили върху нея. В тези случаи земите около Черноморието, курортните се-

                                                   
1 Държавен вестник, 1 март 1991, с. 14 – 25. 
2 Николов, Ив., Ревизия на традицията или преход към мечтаната модерност (по материали от Сакар), 

Българска етнология, 1999, № 3 – 4, с. 116. 
3 Боюклиев, Огн., Ант. Симова, Р. Попов, Българското земеделие в условията на глобалния пазар и 

присъединяването на страната към Европейския съюз, Глобализация, евроинтеграция, национална дър-
жава, С., 2003, с. 203. 

4 Ставрева, В., Сърби възстановяват собствеността си върху 1300 дка българска земя, 24 часа, 7 май 
1997. 
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лища, вилните зони, предградията на столицата облагодетелстват техните притежатели, за 
разлика от труднодостъпните планински райони и други непривлекателни места. 

 Към съвременните реалности на поземлената реформа се прибавя и проблемът с нас-
ледяването. След близо половин век, вследствие кооперирането на земеделска земя насле-
дяването на недвижим имот от земи и гори има за основа имуществени отношения, коди-
рани в обичайно-правните принципи от първата половина на миналия век. Дарообменът, 
познат в традиционната култура като компенсационен знаков еквивалент при обичайно-
правните страни на сватбата (при загубена девственост или недъг на невестата) и в други 
имуществени практики (приживе бащата завещава с документ за собственост земи на сино-
ве, които нямат образование, за сметка на другите синове, изпратени да учат в чужбина), 
пренася и в днешната реалност неравностойността при наследяването. Наследниците днес 
на земи и гори имат различни дялове според обичайно-правните традиции в селото от пър-
вата половина на ХХ в. От виртуална при социалистическата кооперативна собственост 
наследената земя се превръща в материална реалност и в основание за охладняване на 
съобщностната семейно-родствена сплотеност. 

Още при формулиране на основните положения на реформата в аграрната иконо-
мика се появяват морални аспекти с политически, административен, наследствен и 
казусен характер, които продължават да съпътстват нейните етапи.  
За успеха на поземлената реформа голямо значение има трудовият потенциал на село. По 

принцип формирането на фермерския социален слой в българското село трябва да принадле-
жи на младите хора със специално образование за работа в селското стопанство. От тях обаче 
повече от 60 % са заети в други сектори. Онези, които се насочват към земеделие, отиват повече 
по принуда, отколкото поради интерес към този бизнес. Почти 70 % от тях поставят на първо 
място като условия за развитие на фермерството у нас ограничаването на вноса на конкурентни 
селскостопански стоки и преференциите за националните производители. 
В международен план в аграрната сфера традиционно преобладават фамилните и семей-

ните стопанства. В България също има традиции от миналото в това отношение. Но дали 
това е достатъчно след приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделски-
те земи да се започне фермерски бизнес у нас? Теоретически във фермерския живот може 
да се разграничат, най-общо, следните етапи на развитие и дейност: навлизане в бизнеса, 
развитие, зрялост и спад, които определят фамилния фермерски жизнен цикъл. Без да се 
спираме на отделните периоди при навлизане в агробизнеса, приемаме като реална въз-
можност наслагването на жизнените цикли, при което се върви към приемственост в селс-
костопанската професия. И така, след наличието на земя и трудов потенциал третият про-
изводствен фактор за развитие на фермерството е капиталът. Той в най-общ план означава 
съвкупност от парични средства, необходими за инвестиция в материални веществени но-
сители, които участват многократно в производствения процес – сгради, машини и съоръ-
жения, трайни насаждения и пр. Друг вид капитал с неинвестиционни цели е необходим за 
запаси, за незавършено производство, за млади животни и животни за угояване и пр. 

В практически план приемането и частичното прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи в началото не само заради кризата в страната, но и заради 
емоционалните подбуди и чувството за собственост сплотява наследниците и дава жизне-
ност на техните семейно-родствени връзки. В началото на реформата всички са готови 
за възвръщане към изпитаните морални форми на традиционната взаимопомощ. Сла-
га се началото на първия етап от идеята за създаване на фермерски социален слой в бъл-
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гарското село. Дори наследниците от града се включват в земеделския труд, макар и при-
нудени да обработват малките ниви и градини с дървено рало и мотики. Разграбването на 
машинния парк от кооперативите ги връща към примитивното и традиционно земеделие, 
характерно за края на ХІХ и първата половина на ХХ в. За подпомагане на своя бюджет 
селските домакинства отглеждат малоброен добитък, като селскостопанските сгради при-
добиват отново функциите си на важни сгради в дворното пространство. Животът на се-
мейството окончателно се закрепва в приземните етажи на основното жилище, което иначе 
е с добро и модерно обзавеждане на 2-ри и 3-ти етаж с мебели и домакински уреди от 
близкото минало. Не само снижаването на битовата култура, но производствените функции 
на селското семейство го затварят в собствения му свят и селото отново се превръща в кон-
гломерат от отделни семейни стопанства1. Липсата на регламентирана инвестиционна 
политика и нормативност в кредитната система довежда в края на 1999 г. до принуди-
телно изземване на кредитите от 1700 кредитополучатели, т.е. 1/3 от стопаните, които са 
взели пари от фонд „Земеделие“ и не са успели да ги върнат. Все още не е уточнена и кон-
цепцията за характера на самото кредитиране, тъй като непрекъснато се променят критери-
ите и изискванията на Европейския съюз. Възникват въпросите: каква е българската аграр-
на политика, какво е нейното отношение към средния фермерски бизнес, на какъв финан-
сов ресурс разчита – на вътрешен или на обещаните средства от Европейския съюз по 
програма САПАРД и т.н. Така приключва първият етап от селскостопанската реформа – 
със загубената илюзия за бизнес на село. 

Миграцията от селото към града през втората половина на ХХ в. откъсва многобройно 
население от земята и земеделския труд. В голяма степен получените земи са почти пусте-
ещи. Затруднен е и режимът на наследяване и реално придобиване на земеделската земя 
поради настъпилите вражди за наследството между бащи и синове, между кръвни бра-
тя, между роднини от селото и града. Пропадат очакванията да заработи отново моделът 
на морално-нравствените родствени отношения като доминиращ тип социално-трудови 
структури и всъщност отношението към собствеността на земята преструктурира социал-
ните връзки в селото. През този втори етап от поземлената реформа активно се включват 
криминални структури и капитал, появяват се и митологизираните образи на успелите във 
фермерския бизнес. Картофеният бос Косьо Самоковеца, Филип Найденов-Фатик, Младен 
Михалев-Маджо, малкият Маргин – популярни имена в престъпните хроники на града, се 
изявяват и като идеализирани персонажи в земеделския бизнес, които имат тесни и социал-
но-икономически връзки с проспериращите първенци в селата2. Несъвършената данъчна по-
литика по отношение на непреработената земеделска продукция създава условия за бързо 
навлизане в аграрния сектор на голям брой мафиотски босове като посредници, арендатори и 
износители, без връзка със селото и селския труд. В най-плодородните райони, какъвто нап-
ример е Лудогорието, хората поради недостиг на средства и възможности да започнат няка-
къв бизнес разчитат на продажбата на малките си нивички. Така се попълва ресурсът на без-
работните селяни, някои от които разчитат на селскостопанска работа извън страната. 

Появяват се и реални арендатори с развиващо се фермерство от класически тип. 
Това са предимно хора без селски корен, с огромни финансови възможности, които чрез 
аренда на 50 000 – 100 000 дка земеделска земя обхващат чрез своите многобройни фирми, 
                                                   

1 Волф, Г., Застроеното социалистическо пространство. Пространствено и функционално преустройс-
тво на едно българско село от 50-те години до днес, Български фолклор, 1997, № 3 – 4, с. 57. 

2 Имените босове въртят агробизнес, в. „Труд“, 6 февруари 2004. 
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организирани по европейски стандарти, целия аграрен спектър – от производството, през 
обслужването – до реализацията на продукцията. Част от собствениците на тези земи се 
превръщат в техни наемни работници. Присъжданият всяка година престижен приз „Агро-
бизнесмен на годината“ публично регламентира нови социално-трудови взаимоотношения 
в българското село, които толерират оформянето на новите социални слоеве на икономи-
ческия елит и на дребния селски производител.  

Третият етап в развитието на аграрната реформа в българското село е свързан с търсе-
нето на нови решения, тъй като няма съществен резултат от концепцията на теоретиците, 
че дребното земеделско стопанство е по-ефективно. Тезата за набелязания модел на „исто-
рическа обратимост“ не обяснява същността на комплексните трансформации в българско-
то общество след 1989 г.1 Опитът на дребните селски производители от годините на преход 
ги насочва към социално-професионални гилдийни обединения и сдружения за преодоля-
ване на административно-земеделската бюрокрация и създаване на среден фермерски 
бизнес в българското село. Сигурност и удовлетворение от работата – това са очакванията 
от влизането в Европейския съюз. А изискванията на еврокомисарите по селското стопанс-
тво са още по-високи: в Европейския съюз е важно не само какво се произвежда, а как се 
произвежда, т.е. екологично чиста продукция. Какви ли още предизвикателства очакват 
българите на село, защото изискванията са еднакви за всички страни – членки на съюза, но 
задълженията му към българската аграрна икономика са 35 % от тези за другите страни. 
Може би защото и до днес все още няма резултат от разследването на корупцията по прог-
рама САПАРД и източените средства, които не са отишли по предназначение.  

18 години след реформата в аграрната икономика все повече селски семейства се прев-
ръщат в стопанско-производствена единица, задоволяваща непосредствените си жизнени 
потребности. Тенденцията към самозадоволяване на селските семейства е почти повсемес-
тна в цялата страна. Като тип селищна организация съвременното българско село губи сво-
ите специфики. Нарушен е балансът между застроеното селищно пространство и заобика-
лящата го природна среда. По принцип селото като социална система се характеризира с 
тясна връзка между производство и потребление върху основата на природните си ресурси 
от гори, ливади, реки и ниви. Отдалечаването от тях води до стесняване на руралния тип 
селище поради урбанизационните процеси, които протичат в българското село2. Външната 
интервенция на забогатели и влиятелни хора, дори на чужденци върху природния ресурс на 
селото го отдалечава още повече от неговите характеристики. Търсената алтернатива в сел-
ския туризъм обогатява само единици външни и вътрешни новобогаташи, но не решава 
основните проблеми на съвременното българско село. А те са комплексни, много от тях 
носят мотивите на моралната депресия от случващото се в страната през последните 20 
години и формира ново отношение към селскостопанския труд – ниска производител-
ност в дребното производство и занижен интерес за разширяване на земеделския поминък. 

 
 

                                                   
1 Джордано, К., Д. Костова, Реприватизация без селяни. За устойчивостта на една пагубна българска 

традиция, Български фолклор, 1997, № 3 – 4, с. 138. 
2 Кожухарова, В., Диалогът природа – култура след деиндустриализацията в българското село, Село и 

туризъм, С., 2007, с. 264 – 266. 
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ПРЕХОДЪТ – ЕТИКА НА БОГАТИТЕ,  
ЕТИКА НА БЕДНИТЕ  

(ОПИТ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ  
И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СРЕЗ) 

ст.н.с. II ст. д-р Ерика Лазарова, 

 Център по наукознание – БАН 

В България съществува хилядолетна егалитаристка традиция, датираща още от Х век, 
когато поп Богомил и неговите многобройни привърженици се обявяват за връщане към 
истинското християнство на братството, евангелската скромност и любовта към ближния. 
Тяхната критика на богатството и социалната йерархия като утвърждаваща неравенството 
и експлоатацията бързо преминава националните граници и през Сърбия, Босна и Херцего-
вина достига до Италия и Южна Франция, където чрез движението на катарите в Южна 
Франция, Италия, Германия, Швейцария и Англия, т.нар. богомило-катарска ерес се прев-
ръща в основа на новото европейско мислене от Бяло море до Пиренеите. Нещо повече – 
създава се една хуманистична, секуларистична и плуралистична проторенесансова култу-
ра, утвърждаваща религиозната толерантност, самоценността на личността и демократич-
ното й самоопределение.  

Презвитер Козма като идеолог на властимащите ще определи в известната си „Беседа 
против богомилите“ вълната на общественото недоволство като „лай на кучета“ и ще пи-
ше с ненавист за принципите на социалната им етика, чийто основополагащ принцип е от-
рицанието на делението на богати и бедни, на господари и слуги: „…хулят богатите, учат 
привържениците си да не се подчиняват на своите господари, ненавиждат царя, ругаят ста-
рейшините, укоряват болярите, мислят, че са омразни на Бога тези, които работят на царя, 
и заповядват на всеки слуга да не работи на своя господар…“ Същевременно и богомили, и 
катари издигат в култ работата със собствените ръце и пак според Козма не почитат неде-
лята и работят в празнични дни.  
Всъщност те правят разлика между свободния труд и труда, ограбващ човешката същ-

ност, аналогично на начина, по който осъществяват тънкото теологично разграничение 
между материалния хляб и свръхсетивния хляб в молитвата „Отче наш“, подчертавайки, 
според задълбочения анализ на Вл. Топенчаров: „Свръхестественият хляб, хлябът абс-
трактен е неземен, той „иде от Бога“… А земният хляб, всекидневният, е друго нещо – той 
зависи от земните човешки взаимоотношения. Проблемът на всекидневния хляб е свален от 
небето и става дело от обществен характер.“1  
Нетърпимостта към регламентираното неравенство и парвенюшкото самочувствие на 

светските господари се задълбочава по време на турското робство, когато чорбаджиите 
стават синоним на изедници не толкова поради икономическата си мощ, колкото заради 
позицията си на приближени, доверени хора на султанската власт. Понеже според самата 

                                                   
1 Топенчаров, В., Стълбове на България, С., 2009, с. 111 – 112. 



 113 

етимология на думата става въпрос за хора, в чиито домове „пътници, бирници, търговци 
пратеници на султана и на вилаета“ могат да отседнат, да преспят и да получат нещо за 
ядене. Не става дума за хан, нито за кмет – става дума просто за един заможен, стабилен 
човек със сигурна къща, където можеш да намериш легло и паница супа. Чорбаджия. Оня, 
дето „чорбата му винаги клока на печката“1.  
ХХ в. направи българина особено чувствителен към проблема за равенството и неравен-

ството, на богатството и бедността, след като той стана обект и субект на различните и 
често – коренно противоположни социални експерименти на капитализма и социализма – 
неразвит или развит, както и на многобройните исторически преходи, сред които най-
значим като дълготрайност, а и като шокови социално-финансови сътресения е посттота-
литарният. При него с пълна сила беше поставен като актуален въпросът за етиката на 
богатите и етиката на бедните. И средствата за масова информация представят един-
единствен идеал за следване – преуспелият и богат човек, независимо от начина, по който е 
постигнал светския си успех, и от това дали е налице съответното подплатяване на „геро-
ичната“ му биография с достатъчно нравствени ценности и добродетели.  
Постепенно те дори се превърнаха в нещо излишно и нефункциониращо, подобно на не-

функциониращата правораздавателна система, за която има престъпления, но няма винов-
ни. Въпреки че демократичните промени започнаха именно с лозунги за промяна в мисле-
нето на българина, за демократични ценности и за изграждане в светкавично кратки сроко-
ве на общество на благоденствието, при което всички българи – а не народът в лицето на 
своите представители, както гласи един стар виц – ще летуват на Майорка или Канарските 
острови, майките ще си останат вкъщи, за да гледат децата си, болниците ще бъдат модер-
низирани и няма да съществуват проблеми със здравните осигуровки, безработицата, мес-
тата в детските градини и т.н. 
Парадоксът е, че дългоочакваната промяна през 1989 г. не само не доведе до осезаемо 

издигане на жизнения стандарт на българския народ, но чрез шоковата терапия, инфлация-
та – режисирана или не, както твърдят немалко специалисти, ликвидирането на работещата 
система на аграрните стопанства от кооперативен тип и често полузаконната приватизация 
на промишлените предприятия, които така и не заработиха на пълни обороти, се пауперизири-
ха значителни слоеве от населението и особено в селските райони безработицата и гурбетчилъ-
кът обезлюдиха села и градчета. Младежта започна масово да се изселва, но се нароиха и се-
мейства, в които мъжът или жената работят целогодишно в чужбина за насъщния. 
Всичко това не можеше да не породи напрежение между новите богати и новите бед-

ни. И тук причина за синдрома не е, както някои социолози се опитват да го представят, 
само инерцията в световъзприемането на бившия, привикнал на уравниловка соцтруженик, 
но и предизвикателствата на сивата икономика, които превръщат в руини вярата в почте-
ността и справедливостта на новите социални отношения. Причини също са и липсата на 
защитни механизми като осигуряване по западен образец на екзистенц-минимум за безра-
ботните, достъпността до лечение за всички нуждаещи се, нормалните пенсии и др., гаран-
тиращи нормалното битие на тази част от населението, която не е имала шанса да се въз-
ползва от реституцията; от роенето на партии, от нелегалния или полулегалния бизнес и 
приватизацията на черно, или не е успяла да стане част от онзи „елит“, който се формира 
от фолкпевици, манекенки, проспериращи чейнчаджии и момчета с анаболни мускули, 

                                                   
1 Славов, А., Пътят и времето. Началото, С., 2009, с. 43 – 44. 
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възпявани от полуграмотни журналисти и експерти по хай-лайф стил със стаж на бивши 
ватмани например. 
Липсата на морал, основаващ се на традиционните нравствени ценности, се усеща най-

болезнено, когато хора с претенции без покритие нерядко заемат мястото на можещите и 
знаещите, неправилно разчели принципа на егалитаризма не като равенство пред закона и 
равенство на възможностите, а като присвоено право на всеки, на когото дори да му липс-
ват обективни дадености за определен род дейност, да се счита способен и дорасъл да ги 
изпълнява. 
Естественият резултат е социално напрежение, поне на нивото на словесното обго-

варяне, е на страниците на печата, по отворените телефонни линии на отделни телевизион-
ни програми или на семейната маса „на салатка и ракийка“, както иронизират съвременния 
ни начин на живот отделни и често – самозвани специалисти по масова психология. Забра-
вяйки силата на пасивното недоволство и ролята му на незаменим коректив на обществените 
недъзи. Защото познаването на антиномичността на морала на бедните и морала на богатите 
е особено необходимо в етапа на световна икономическа криза, дори и тя в национален ма-
щаб да си остава затъмнена от нашенската несекваща криза на несвършващия преход. 
И още нещо трябва да бъде известно и отчитано от българските теоретици и политици. В 

началото на ХХІ в. просто не може да не се взема под внимание изминатият път на истори-
ческо самоосъзнаване на третото съсловие след 1789 г. и легализирането на принципите на 
Френската революция „Свобода, равенство, братство“, като духовно-практическа основа 
на всяка демократична конституция, което води до универсално налагане на морала на ра-
венството и на мярата срещу морала на алчността и егоизма поне като дължима, ако не ка-
то съществуваща и общоприета норма. Макар че през последните два века реалността дава 
достатъчно доказателства в противната насока, както това е блестящо илюстрирано не само 
от икономическата теория и философията – от „Капиталът“ на К. Маркс – до критиката 
на човека консуматор у Ерих Фром, а също и от литературата на критическия реализъм и 
романтизма, викторианската морализаторска литература за деца, литературата на абсур-
дизма и/или постмодернизма. 
Тоест, когато отчитаме взаимозависимостта и колизиите морал-икономика, не може да 

не анализираме дълбоката пропаст между показния лукс и видимата, както и невидимата 
нищета в световната и по-конкретно – в българската посттоталитарна действителност. Тази 
пропаст е в основата на острата социална неудовлетвореност от съществуващо при усло-
вия на липса на действащи закони в икономиката и при отсъствието на ефективен социално-
правен контрол на всички равнища на реалността. Накратко, гражданите, стремящи се към 
функциониращо гражданско общество, не могат да се примирят с откровеното беззаконие 
или поне с масовите случаи на заобикаляне на законите на всички етажи на битието – от 
нерегламентираното повишаване цените на пазара преди големи празници (напълно проти-
воположно на добрата световна практика на драстични намаления в такива случаи) – до 
спекулациите с българското законодателство, когато икономически престъпници се полз-
ват едва ли не със закрила на магистратите, а видни подземни фигури с икономическа мощ 
от затвора се мъчат да се сдобият и с политическа права, напирайки да станат депутати. 
Дори един бегъл преглед на печата в най-масовия му вариант, например безплатния все-

кидневник „19 мин.“, дава достатъчно пълна представа за причините за социално недоволс-
тво и противопоставянето между, условно казано, „морала на бедните“ и „морала на бога-
тите“, чиято взаимна непоносимост се засилва тогава, когато богатите стават все по-богати, 
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а бедните – все по-бедни. И най-вече, когато няма контрол и наказание за произвола на 
онези, които се считат за недосегаеми като икономически субекти. Избрала съм няколко 
фрапиращи примера от последните седмици, илюстриращи по един или друг начин колапса 
на моралните принципи и норми, от което следва, че наистина действа двоен морал – на 
богатите и овластените, от една страна, от друга – на бедните или обезправените, ако не де 
юре, то де факто.  
Защото не може да се твърди, че е възможно да съществува морал в съвременна иконо-

мика на знанието, допускаща купуването или, по-добре казано – търговията с дипломи, 
превърната в България в широк и доходоносен бизнес. А тя според споменатия вестник 
обхваща 300 000 закупени през последните по-малко от 20 години дипломи за висше, сред-
но и основно образование. Последните са най-евтини, но и най-масово търсени, предимно 
от представители на малцинствата, готвещи се да емигрират в чужбина. Тук и цената е най-
евтина – само 150 лева! Естествено, най-скъпи са дипломите за престижни университетски 
специалности – право, бизнес администрация (казват, че днес едва ли не всички бодигардо-
ве вече са дипломирани юристи), медицина, архитектура. И се оказва, че с най-сложната и 
фина материя, изискваща огромни познания и чувство за отговорност, ще боравят хора, 
които нямат представа за нея. И са оперирани от чувство за всякаква етика. 
Защо пък им е нужна, щом онези, за които тя е абсолютно задължителна aприори, като 

министри или слуги на народа, може да бъдат наричани „мистър 10 %“ и да не реагира ни-
то една институция; да бъде публична тайна какво са придобили в процеса на администри-
ране на нашите животи и съдби довчерашни политически „икони“1, а в затворите лежат по 
три години хора за открадната кокошка. Оказва се също, че можеш да бъдеш магистър по 
бизнес етика и да се правиш на сляп за беззаконията на подопечните ти – хора или предп-
риятия. Или да имаш самочувствието на олигарх и да си начело на наистина крупна тър-
говска марка като „Белла“ и да не спазваш елементарните изисквания за качество на стоки-
те, гарантиращи правата на потребителите2. 
Народът бива системно приучван от социални шамани от всички цветове на политичес-

кия спектър и учени всезнайковци да възприема социалната полярност като нормална, но 
той се връща – за ужас на всички, ненавиждащи Хр. Ботев, до възгледа за чорбаджиите 
изедници, когато богати и/или овластени люде купуват декар плодородна българска земя 
по-евтино от метър мокет или балатум. И в „смешен плач“ вият, че българският народ не 
обичал богатите. Истината е по-простичка … и очевадна. Българинът не обича богатите, 
които са придобили по незаконен начин своите богатства. И не признава неравенството, 
когато то не идва по линията на индивидуални постижения и заслуги, а толерира йерар-
хичността като самоценност. Нима един учен в БАН може да остане безучастен към логи-
ката на евробюрократите, определили си заплати, които не отговарят на стандартите в от-
делните страни. Силно ме смущава, че за академичната наука няма средства, а само отде-
ляните за сътрудници на един български евродепутат средства са 15 496 евро на месец3, 
което е повече от месечния бюджет на ЦНИН…  
По същия начин на Запад неговите събратя не обичат и никога не са обичали проспери-

ращи, оперирани от съвест личности като родоначалника на династията Рокфелер, който, 
след като закупува земята за своите нефтени полета на безценица, дава милиони на журна-
                                                   

1 Брой № 158 и 180 на в. „19 мин.“. 
2 Пак там, № 157. 
3 Пак там, № 180. 
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листи и специалисти по PR, за да му изградят образ на благодетел, а за тази цел наследни-
ците му изграждат система от щедри фондации, реабилитиращи името, което носят. Но 
както никога не съм чувала някой да изрече лоша дума по адрес на създателя на магазините 
за деликатеси у нас преди войната „Докузанов“, така и не съм чувала някой да мрази пер-
сонално собствениците на марката обувки „Саламандър“ или на бонбоните „Сушард“, 
понеже зад тях стои реално високо качество, от което се ползват милиони хора. И което не 
е опетнено, поне не ми е известно засега, със съмнителни сделки. 
Но нима може да има търпимост към обогатяващи се за сметка на откровени спекулации 

търговци, като например безбройните прекупвачи, заплащащи по десет стотинки на килог-
рам домати, стигащи до потребителя на десеторно или двадесеторно по-висока цена. На по-
луксозните етажи на търговската спекулация пък намирисва отровно играта с цените на 
марковите френски парфюми, които, ако в Париж струват 40 – 41 евро, в България се тър-
гуват по 54 евро средно. 30 – 40 % по евтино излиза покупката на скъп парфюм в САЩ в 
сравнение с родните магазини. Същото е и с козметиката, където често не се спазват дори 
датите на годност, да не говорим за практиката да се заделят от продавачките мостри с цел 
ощастливяване на роднини или приятели, като още по-често те биват продавани, макар че 
на опаковката е записано „not for sale“. Най-печално обаче е, че „в България проблем са не 
само завишените цени. Масово тук се предлагат продукти с изтекъл или почти изтекъл 
срок на годност. Те обаче се пробутват на нормално високите си цени. Няма как да станем 
свидетели на сериозна промоция или разпродажба“1. 
И когато се сигнализира, че у нас разпродажбите са фиктивни и цените са астрономи-

чески високи – не само на стоките за лукс, но и на хранителните стоки, без които е невъз-
можно оцеляването на нацията, всичко остава глас в пустиня. Да не говорим, че и в най-
реномирани супермаркети можеш да попаднеш на един и същи рафт на опаковки с давност 
един месец и такива, чийто срок изтича утре, но и двете са на еднакви цени. Друг любим пох-
ват на нечестните търговци, с който се сблъскваме всеки ден и който срива представата за чес-
тен бизнес, е практиката за пренареждане на стоките и несъвпадане на реална цена и етикет.  
Не че няма изход – той е ясен: закон за регламентираната печалба (такъв уж същест-

вува, но реално не действа) и стриктни, най-строги, а не символични санкции за наруши-
телите. За да се върне честта на понятието „търговска дума“, когато двама търговци или 
индустриалци си стискат ръцете и това е повече от договор и на никого не му минава през 
главата, че може да наруши споразумението. Затова е разбираемо, че в разклатената предс-
тава за „честна игра“ и бизнес днес представите за бизнесмен, мутра и мафиот се сливат и 
съответно идентичността им е доказателство за пълното фиаско на морала в икономиката, 
колкото и да се спекулира с думи като бизнес етика и прозрачност в политиката на фирмите. 

 Друг голям проблем в сферата на моралните въпроси е налагането на неолибералната 
илюзия за всесилието на пазарното стопанство. В действителност преекспонираното предс-
тавяне в постмодерната теория на пазара като панацея за всички икономически злини се 
оказва направо зловредно. Претенцията, че пазарът се саморегулира, се оказа капанът, до-
вел до реставрацията на неоколониализма2 и до днешната глобална икономическа криза. 
Която впрочем се оказа напълно предсказуема, ако прочетем внимателно посланията на 
                                                   

1 Брой № 159 на в. „19 мин.“. 
2 Neue Kriege und Neuliberaler Kolоnialismus? – ln Von der Privatisoerung der Sicherheit und dem Chaos 

der „neuen“ Kriege“, 26 Sommerakademiе, Oesterreichisches Studienzentrum fuer Frieden und Konfliktloe-
sungen, Burg Schlaining. 
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автори като Антонио Негри или Уолдън Бело, които предупреждават за опасностите на 
комерсиалната глобализация в синхрон с ефекта на обедняващ икономически растеж, спо-
ред доклада на UNCTAD за 2002 г. Така наречените „глобален пазар“, според първия и 
„глобална икономика на ниското заплащане“ в страните от Третия свят (а вече и в страните 
от Втория, разбира се!) водят до преобладаване на отрицателните последици от обективно 
протичащите глобализационни проблеми.  
Трубадурите на безалтернативното пазарно стопанство от школата на Милтън Фрид-

ман си затварят очите пред приближаващите катастрофи и не признават кризисното състо-
яние на Световната банка и Международния валутен фонд, понеже не отчитат вътрешното 
ерозиране на системата на капиталистическо производство, което в крайна сметка ще дове-
де на принципа на рикошета до дефлация в богатите страни, като намаляването на плате-
жоспособното търсене ще направи излишни много стоки и техните производители. 
Вместо благоденствие за всички новият световен ред донесе със себе си масово обедня-

ване и рухване на довчера монолитни социално-икономически структури, което се наблю-
дава през първата половина на 2009 г., когато банковият фалит в САЩ доведе до разкрива-
не правотата на онези критици на системата, които твърдяха, че това неминуемо ще се слу-
чи, щом тя си позволява външен дълг от над 40 000 млрд. долара и си закрива очите пред 
факта, че повече от десеторното масово нарастване на доходите през последните 60 години 
в САЩ е резултат не само на икономически растеж, но и на скрита инфлация, тъй като 1 
млн. долара през 1947 г. и 1 млн. долара през 2007 г. са качествено различни величини спо-
ред покупателната си стойност. 
Привидното благополучие там, а и в най-богатите страни от Европейския съюз, е ми-

нирано от затваряне на очите пред настъпващите трудности за поддържане на високия 
стандарт: „Радостта от ниските цени на стоките в супермаркетите ще изчезне, когато един 
ден хората се събудят деиндустриализирани, с безброй закрити работни места, удължено 
работно време и силно понижени заплати. Комерсиалната глобализация като система по-
казва явна тенденция към саморазрушение: свръхпроизводство, слабо търсене, циклично 
повтаряща се дефлация – всичко това представлява една смъртоносна спирала.“1  
Една от най-изтъкнатите критички на налагащия се стил и съдържание на глобализацон-

ните процеси – Наоми Клайн, остро реагира на пълната нравствена безотговорност на 
строителите на Новия ред, и по-специално – на неолибералите, за които пазарът, а не чове-
кът, стои на първо място. В книгата си „Шоковата стратегия“ тя демаскира използването 
на колективни травматични състояния на обществото като природни катастрофи, например 
цунами в Шри Ланка или ураган във Флорида, политически и/или респективно икономи-
чески кризи, както и военни конфликти, с класически образец – войните в Залива и нападе-
нието над Ирак, за да се наложи почти без съпротива въпреки непопулярността на мерките 
преустройство по неолиберален образец. 

„Моделът винаги е един и същи: от един път обществената собственост се разпродава и 
социалната държава практически престава да съществува. В резултат националното богатс-
тво се преразпределя отдолу нагоре. Буржоазната историография твърди, че свободният 

                                                   
1 Аладжов, Ив., Уолдън Бело – интелектуалец, социален активист и трибун на народите, Ново време, 

2008, № 7 – 8, с. 69. 
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пазар и демокрацията вървят ръка за ръка. В действителност насилието винаги е било аку-
шерка на неолиберализма.“1  
Изглежда, постмодерният свят вместо в общество на изобилието ще се превърне в своя 

собствена карикатура, силно напомняйки разделението между бедни и богати от ерата на 
първичното натрупване на капитал. Защото на социалните защитни мрежи вече най-цинично 
се гледа като на ненужна отживелица. Икономиката без морал е идеал за всички, които 
третират пазара като по-висша категория от потребителите. За това говори друг виден 
изследовател на актуалните социални процеси Филип Блонд: „Все повече изглежда, че през 
ХХІ в. ние се завръщаме към практиките на ХІХ в., когато богатството по един съкрушите-
лен начин се концентрира в ръцете на шепа собственици и находчиви спекуланти.“2 
Нито десницата, нито левицата са в състояние да създадат общество, в което всички да 

се възползват от нарастващото благосъстояние и икономическа сигурност. 
Претенциите на десницата, че свободните пазари водят до обогатяване на всички сектори 

на обществото, очевидно са лъжливи, а традиционната европейска държава на всеобщото 
благоденствие наказва новаторството и създаването на богатство, като по този начин затваря 
и обрича бедните и неквалифицираните на институционализирана бедност и безработица. 
И така, в новата ера на глобализация и двете идеологии създават едно и също явление: 

нисша класа, приклещена между социални помощи и ниско заплащане; сериозно задлъж-
няла средна класа, която е все по-несигурна за своите заплати и пенсии; и нова класа на 
супербогати, която избягва всички данъчни и обществени правила.“3  
Все по-често през последните две десетилетия се забравят добрите практики на социал-

ната солидарност като висш израз на гражданска позиция. Понеже при тях етическата 
поанта тушира напрежението между отделните класи и прослойки. Най-убедителен пример 
за това бе Федерална република Германия, която чрез високия стандарт за всички слоеве на 
населението си беше гарантирала траен социален мир, който бе основно разклатен след 
падането на Берлинската стена и обединението на двете Германии, довело до понижаване 
качеството на живота на отделни обществени групи, а оттам и до социални конфликти4.  
Въпросът за характера на глобализацията именно по тази причина става основен за бъ-

дещото развитие на човечеството. Съществено важно е дали тя ще се реализира като глоба-
лизация на цивилизоваността и хуманността, предполагаща равни права на личността и 
на държавите, респективно – отделните етноси като субекти на глобализацията, както и 
равно заплащане за труда навсякъде по света, или ще се стигне до фатално противопоста-
вяне и узаконена неравност на държави и региони. 
И точно тук трябва дебело да се подчертае, че не са панацея за икономическо добруване 

и чуждите инвестиции. Страните от Латинска Америка и Далечния изток вече изпитаха 
цялата „прелест“ на изнасяне на производството на най-развитите държави извън граница, 
когато не само че не растат работните заплати по места, но се експлоатират най-жестоко 
детският и женският труд, а в последна сметка повишеното производство води до стесня-
ване на собственото потребление. Да не говорим за хищническото отношение към местните 

                                                   
1 Интервю на Der Tagesspiegel с Наоми Клай, „Войната в Ирак е един гигантски бизнес“. 
2 Блонд, Ф., Провалът на неолиберализма. 
3 Интервю на Der Tagesspiegel с Наоми Клай, „Войната в Ирак е един гигантски бизнес“, с. 88. 
4 Следователно не става дума само за общество от щастливи консуматори, което е плебейски идеал 

(Аренд, Х., Човешката ситуация, ИК „Критика и хуманизъм“, С., 1997, с. 114), а за усещане за гаран-
тирана социална сигурност. 
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ресурси и замърсяването на околната среда, приватизацията на най-апетитните дялове в 
икономиката и износа на печалби зад граница. 
Тази втора, широкоразпространена и у нас илюзия за спасителната роля на чужде-

странните инвестиции, разчита на внушението, че вносните капитали са едва ли не маги-
ческо решение на важни социални проблеми като безработицата и уж съдействат за вдига-
не нивото на работната заплата. В действителност откриването на нови работни места да-
леч не става поради алтруистични съображения и чуждите фирми у нас, както и в Близкия, 
и в Далечния изток, идват привлечени от ниската, почти символична цена на работната 
сила, както и от факта, че в България, въпреки че е член на ЕС, трудовото законодателство 
и профсъюзите далеч не са перфектни в спазването на всички норми и разпоредби. Нещо 
повече. Въпреки честите сигнали за нарушаване правата на българските работници от 
страна на редица чуждестранни работодатели не се вземат нужните мерки за защита на 
достойнството, здравето и заплащането на работниците. 
И не мога да не цитирам в случая едно умно и незаслужено забравено изказване от епо-

хата на Българското възраждане, посочващо опасността от вноса на капитали. То показва 
колко по-далеко са виждали и как обективно са преценявали пътищата на общественото 
развитие нашите интелектуалци родолюбци. В статията си „Народното просвещение“ Пет-
ко Р. Славейков пръв изказва критично мнение по повод на удовлетворяване народните 
нужди със средства от чужди страни: 

„Като започнем от най-общите нужди, та до най-дребните и частните, всичко ся нуждае 
от външни сили, от външни средства и от външни помощи. Заправят се например железни 
пътища, всички потребни за него хора трябва да ся повикат извън: капиталисти чужденци, 
инженери чужденци, управители чужденци. За населението какво остава? – Остава за него 
само онази работа, която не иска друго, освен движене на ръцете и краката, напрягане не 
на умът, а на мишците, да копае и да се бори със земята за най-ничтожна заплата, а често и 
без сякаква заплата. Не стига това, материалите до последний гвоздей трябва да се донасът 
също тъй и те отвън. 
Заправят се шосета и други по-прости и по-лесно устроявани пътища, настойниците и 

инженерите се търсят пак отвън и на всички се плащат големи суми. Наканят ся да запазят 
уж горите и затуй надзиратели ся търсят все отвън и търсят ся и намират ся и плаща им ся 
уж за доброто на мястото, а то все пак не вижда друго добро, освен добре да плаща на чуж-
денците да живеят добре на негов гръб. Усещат ся само тежестите на плащането и тежкото 
положение, в което пада мястото от ден на ден, нищо повече.“1  
А Иван Селимински, един от първите наши мислители, обръщащ специално внимание 

на посоката на икономическото развитие, посочва знаменателно връзката между познание 
и социално добруване, между икономика и морал, между морал и прогрес: „Нашият народ 
само тогава ще бъде щастлив, когато архиереите дават пример на справедливост и милос-
тиня, когато богатите покажат, че те са само домакини на своето богатство, което Бог им е 
предал, за да го употребят благоразумно за общите нужди на народа и родината.“2   
След повече от 100 години изглежда обаче, че сме забравили поуките на историята. И 

трябва да преоткриваме отново потребността от единство на икономика и морал, морал и 
социален прогрес. За да не попаднем в безизходицата на постоянни кризи, разкриващи гло-

                                                   
1 Славейков, П. Р., Народно просвещение, „Възгледи за Възраждането“, С., 1995, с. 80 – 81. 
2 Пак там, с. 63. 



 120 

балната необходимост от преосмисляне на съвременния социално-икономически модел на 
световно развитие, доказващ се като нестабилен и недостатъчно ефективен.  
Затова най-новото изказване на Михаил Горбачов, макар и смущаващо на пръв поглед 

със старата терминология, изискваща перестройка, посочва вярната насока на глобално 
реформиране на обществената система, понеже моделът, който „възникна през последното 
десетилетие на ХХ в., се оказа неустойчив. Той бе основа на стремежа към суперпечалби и 
хиперпотребление за шепа хора, базирайки се върху неограничена експлоатация на ресурси и 
върху обществена и екологична безотговорност“1. И следователно – без генерална трансфор-
мация, включваща хуманизация на икономиката, проблемите пред глобалната цивилизация не 
само няма да бъдат преодолени, а ще станат опасни за самото нейно бъдеще.  
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ЕТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ НАБИРАНЕ  
И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

д-р Росица Димова,  

д-р Миглена Франтова,  

МУ – Пловдив  

В съответствие с Лисабонската стратегия една от обновените цели, които Европейският 
съюз си поставя, е да се превърне в реално съществуващ, икономически най-конкурентен 
регион и отворен пазар на труда в света до 2010 г. В отговор на това изискване Европей-
ската комисия предлага основни принципи на поведение и етически правила при подбор на 
изследователи, които служат като инструмент за постигане на поставените цели. Прилага-
нето на общи принципи и етически правила при набиране и подбор на кадри в системата на 
здравеопазването може да повлияе положително на маркетинговия процес и да повиши 
конкурентоспособността на лечебните заведения.  
След старта на здравната реформа у нас лечебните заведения се регистрират по Търгов-

ския закон и функционират на базата на редица законови и регулативни документи. Глоба-
лизацията на икономиката, създадените нови пазарноикономически условия в здравеопаз-
ването, както и непрекъснато повишаващите се изисквания на потребителите към здравни-
те услуги поставят страната ни пред редица предизвикателства. Ключът към решаване на 
тези предизвикателства, което ще доведе до по-добри здравни, медицински, социално-
етически и икономически резултати, е осигуряването на качествени човешки ресурси.  
Съществуват неоспорими доказателства, че най-ценният ресурс за извършване на качес-

твени медицински услуги в условията на работеща пазарна икономика е достатъчният и 
качествен човешки капитал.  
Кадровата политика във всяка здравна организация е най-важното, но и най-трудно управ-

ляемо направление в здравния мениджмънт. Съвременният мениджмънт на лечебните заведе-
ния изисква формирането на персонал, което включва две основни дейности – набиране на 
кадри и процес на подбор. Всяка една от тези процедури трябва да не влиза в конфликт с ети-
ческите норми и правила, характерни за определена социална група или общество.  
Тъй като все още не съществуват утвърдени етически принципи за набиране и подбор на 

кадри в лечебните заведения, здравният мениджър се ръководи от принципите и правилата 
на кодекса на професионалната етика. Опит да се въведат подобни правила в системата на 
здравеопазването е направен единствено от НЗОК, но без особен успех.  
Авторите не си поставят за цел да дадат изчерпателна информация по темата, а правят 

опит да „открехнат вратата“ за етически измерения относно набирането и подбора на пер-
сонал в ЛЗ, които остават пренебрегвани до момента. Настоящият материал разглежда ети-
ческите аспекти относно прилагането на различни техники и методи за набиране на ин-
формация, интервюиране на кандидати и изследване на техните качества и способности за 
работа в лечебното заведение.  
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Разработването и прилагането на оптимизиран модел от етически принципи и правила за 
подбор на кадри в лечебните заведения ще бъде предпоставка за изграждане на положител-
но отношение и доверие на кандидатите за работа към работодателите и ще повиши тяхна-
та мотивираност, удовлетвореност и качеството на извършените медицински услуги.  
Усъвършенстване на методите, техниките за подбор и системите за оценяване на канди-

датите за работа в лечебните заведения може да става чрез създаването и утвърждаването 
на прозрачна, открита и равнопоставена система за набиране и подбор. За целта трябва се 
стимулира създаването на национална система за оценяване на кадри при подбор в лечеб-
ните заведения. Следваща стъпка, която би следвало да се направи, е т.нар. бенчмаркинг, 
т.е. сравняване на националните системи за оценка на кадри при подбор с най-добрите 
международно утвърдени практики и тяхното адаптиране спрямо съществуващата правно-
регулативна система у нас, като се вземат под внимание културните различия за всяка от-
делна страна. Така създадената етическа рамка от правила и принципи за набиране и под-
бор на кадри в лечебни заведения ще бъде предпоставка за по-добър достъп на кандидатите 
и отворен пазар между страните от Европейския съюз. 
Ето някои предложения за общи етически принципи и правила при набиране и подбор на 

кадри в здравеопазването:  
♦ На първо място – да има строга система от критерии или инструменти за измерване на 

професионалните качества на кандидатите, които трябва да бъдат валидни, измерими, 
надеждни и обективни. Критериите могат да бъдат качествени и количествени. Качестве-
ни критерии са следните: ниво на квалификация, знания, опит, умения за работа в екип, 
умения за справяне с трудни ситуации, мобилност при изпълнение на трудовите задълже-
ния, психическа устойчивост и други. Количествени критерии са следните: години трудов 
стаж, брой прекъсвания в развитието на кариерата и други.  
Формулираните изисквания към кандидатите трябва да бъдат ясни, точни и съответст-

ващи за всяка позиция (т.е. да имат съществено значение за качественото и ефективно из-
пълнение на трудовия процес в рамките на конкретната дейност и на ЛЗ). Да бъдат лесно 
измерими посредством прилаганите селекционни техники и методи и да гарантират 
обективност при оценяване качествата на отделните кандидати.  
Оценяването на критериите или качествата на кандидатите трябва да се извършва само 

чрез утвърдени стандарти, съобразени с действащото национално законодателство. Само 
чрез въвеждането на единна система за оценяване на кадри при подбора професионалните 
им постижения и личностните им характеристики ще бъдат оценявани прозрачно и обек-
тивно. Според някои изследователи в тази област например оценката на квалификацията 
трябва да бъде съсредоточена по-скоро върху постиженията на дадената личност, отколко-
то върху други критерии, като обществено-материално положение, или върху репутацията 
на висшите училища, в които са придобити квалификациите1.  

♦ Второ важно условие е недопускането на дискриминация по полов, възрастов, етни-
чески или национален признак, на основата на социален произход, вероизповедание или 
религиозни убеждения, социално или икономическо положение. Работодателите или аген-
циите по набиране и подбор на персонал трябва да формулират политика за равни възмож-
ности, като се стремят двата пола да бъдат еднакво представени в лечебните заведения.  

                                                   
1 Наемане и задържане на най-добрите хора. Harvard Business School Publishing Corporation, 2002, 

прев. Л. Андреева, І изд., С., 2005. 
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Интерес от етическа гледна точка представляват т.нар. „забранени въпроси“ или правни 
„мини“, които не трябва да се използват по време на интервю при набиране и подбор на 
персонала. Това са въпроси, свързани с възрастта и религията на кандидата, семейното по-
ложение, расата и етническия произход, с инвалидност или недъг.  

♦ Трето – открити, ефективни и прозрачни процедури или техники по набиране и подбо-
ра на кадри. Здравните мениджъри, които участват в подбор на кадри, трябва да спазват 
утвърдени и ясни правила за процедурите и технологиите на подбор и назначаване на кад-
ри в лечебните заведения.  
Специалистите по управление на човешките ресурси (УЧР) изтъкват, че обявите за рабо-

та трябва да включват общо описание на компетенциите, без те да са прекомерно специа-
лизирани и да обезкуражават потенциалните кандидати1,2. Уместно е в обявата за работа да 
бъдат описани работните условия, трудовите права, в това число и възможностите за про-
фесионално развитие. Времето между обявяването на свободното работно място и крайния 
срок трябва за бъде реалистично. Друго важно предимство на всяко лечебно заведение, 
което организира и извършва набиране и подбор на кадри, е гарантирането на достъп до 
процедурите. Географските, административните и бюрократичните разпоредби и регулации 
не трябва да представляват бариера пред потенциалните служители.  
Капели насърчава организациите да използват маркетинговата техника брандиране, ко-

ято улеснява набирането на кадри чрез създаването на разпознаваем или отличителен „вън-
шен вид“ на лечебното заведение. Създаването на отличителен белег на лечебно заведение 
може успешно да бъде съчетано с направата на подходящ собствен уебсайт, в който да са 
посочени получени досега награди и стимули, обществено и научно признание за извърше-
ните качествени медицински услуги.  
Практиката е доказала, че посредством техниката за набиране онлайн се достига до ог-

ромен брой автобиографии. Капели предлага решение за бързо сортиране на добрите кан-
дидати чрез използване на тестове и въпроси онлайн, за да се извлече информация за тех-
ните интереси, нагласи и способности. Общият принцип, когато се използват тестове за 
скрининг при подбор, е, че те трябва да отразяват естеството на конкретната работа или 
длъжност3,4,5. 
Когато кандидатите са повече от предлаганите работни места, трябва да се направи тру-

ден и отговорен избор от експертите по човешки ресурси. 
Комисиите, които извършват подбор, трябва да включват експерти от различни области, 

при баланс между половете. Тези специалисти трябва да имат разностранни компетенции, 
включително и съвременни комуникативни техники.  
Кандидатите трябва да бъдат предварително информирани за процеса на подбора и кри-

териите за селекция, за броя на свободните места и за възможностите за професионално 
развитие. При необходимост е важно да им се предоставя подробна информация относно 
начина на попълване на формуляри и данните за представяне на автобиография за канди-

                                                   
1 Бойкова, К., Управление на човешките ресурси, ИМН, П., 2005, с. 35 – 42. 
2 Наемане и задържане на най-добрите хора. Harvard Business School Publishing Corporation, 2002, 

прев. Л. Андреева, І изд., С., 2005. 
3 Пак там. 
4 Online Hiring? Do it right? Harvard Management Update, February, 2000. 
5 Cappelli, P., Making the most of Online recruiting, Harvard Business Review 79, No 3 (March 2001),  

рр. 139 – 146. 
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датстване, основаващи се на доказателства и отразяващи само действителни факти и съби-
тия, които правят кандидата подходящ за обявеното вакантно място. Изискванията към 
квалификацията трябва да са в съответствие с нуждите на позицията или длъжността, а не 
да бъдат препятствие за кандидатите. Експертите по човешки ресурси или здравните мени-
джъри трябва да отчитат предишния опит на всички кандидати, както и да могат да осигу-
рят възможности за тяхното допълнително професионално развитие след назначаване.  
Организационната култура безспорно се приема като предпоставка и ключов фактор за 

ефективността на всяка организация, включително и здравна1.  
Широкоразпространено е разбирането за организационна култура като съвкупност от 

ценности, споделяни от хората в дадена организация. Според Хофстеде ценностите от ин-
дивидуално, организационно и национално равнище са свързани помежду си2. Практиката 
е показала, че организационната култура е един от основните фактори за стабилно поведе-
ние на хората в трудовия процес3,4,5. 
Хората усвояват и възприемат определени ценности още в процеса на тяхното личност-

но развитие преди постъпване на работа. Установено е, че приемането и усвояването на 
организационните ценности и норми на поведение, които организационната култура изиск-
ва, се осъществява по-лесно, ако индивидуалните ценности са в синхрон с тях. Започвайки 
работа, индивидите трябва да приспособят личностните си ценности към организационни-
те, ако искат да останат на работа и да се развиват в кариерата си. Опитът е показал, че в 
случаи, когато е установено несъответствие между организационните ценности, индивиду-
алните трудно биха се променили6,7. Тъй като всяка здравна организация или ЛЗ има свои 
символи, ритуали, характерно облекло (dress code), неформално и формално общуване или 
дори начин на прекарване на обедните почивки, би следвало те да не бъдат пречки за по-
тенциалните кандидати. Доказани са положителни резултати, когато кандидатите са пред-
варително запознати с организационната култура и поведение на организацията, в която 
кандидатстват8.  
Според някои автори професионалните знания, умения и опит на кандидатите са много 

важни, но само те не са достатъчни9,10. От „идеалния“ кандидат се очаква не само да разби-
ра от задълженията си, а да притежава определени личностни социални, комуникативни и 
психологични компетенции, които ще му позволят да се приспособи към здравната органи-
зация и да възприеме нейните ценности, култура и норми на поведение, като успешно вза-

                                                   
1 Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част І, Тракия-М, С., 2008, с. 45 – 143. 
2 Пак там. 
3 Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps, Варна, 1996, с. 24 – 58. 
4 Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част І, Тракия-М, С., 2008, с. 45 – 143. 
5 Chakravarty, S., A model of superb management: Hit‘em Hardest with the Mostest, Forbes, 16, September 

1999, рр. 48 – 5. 
6 Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част І, Тракия-М, С., 2008, с. 45 – 143. 
7 Hofstede, G., Business cultures. Every organization has its symbols, rituals and heroes, UNESCO Courier, 

April, 1994. 
8 Илиева, С., Организационна култура – същност, функции и промяна, изд. СУ „Св. Климент Ох-

ридски“, С., 2006, с. 7 – 39. 
9  Бойкова, К., Управление на човешките ресурси, ИМН, П., 2005, с. 35 – 42. 
10 Илиева, С., Организационна култура – същност, функции и промяна, изд. СУ „Св. Климент Охрид-

ски“, С., 2006, с. 7 – 39. 
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имодейства с останалите членове на екипа. В противен случай и най-добрият професиона-
лист ще се провали.  
Нов, директен метод на подбор на висши ръководни кадри на ключови позиции в здра-

веопазването, който навлезе у нас през последните 7 – 8 г., е т.нар. хедхънтинг или буквал-
но „лов на глави“. Някои специалисти поставят въпроса: Морален ли е директният подбор? 
Според други изследователи в тази област, когато няма конфликт на интереси и се спазват 
основните етически принципи, като: „Не кради кадри!“ или „Бъди лоялен към фирмите, 
които са били твои клиенти“, този метод може да предлага по-добри възможности на 
професионалисти от висшите и средни управленски нива1,2.  
Конкурсната система за подбор на кадри в лечебните заведения е най-често използвана 

техника за назначаване на главни мениджъри, икономисти, изпълнителни директори, за-
веждащи отделения, главни и старши медицински сестри. Думата „конкурс“ произлиза от 
лат. сoncour, което означава „състезание, съревнование на няколко лица, за да се отделят 
на-добите“. Най-общо, основните принципи за провеждане на конкурс като една измежду 
техниките за подбор са представени в таблица 1.  

 
Таблица 1 
Основни принципи за провеждане на конкурс при подбор на кадри  
 

А. Изисквания към подготовката за конкурса:  

♦ Да отразява най-важното, специфичното за съответната длъжност. 

♦ Умело да се съчетават теоретическите с практическите въпроси. 

♦ Публично разгласяване на конкурса, което да осигури участието на максимален брой кан-
дидати, отговарящи на условията. 

♦ Да осигури достатъчно време за подготовка на кандидатите. 

Б. Изисквания към самото провеждане на конкурса: 

♦ Подходящо съставена комисия, в която задължително е включен представител от органи-
зацията, който се намира с едно ниво по-високо в йерархията от обявената за конкурса 
длъжност. 

♦ Предварителен план на конкурса, с който кандидатите да са запознати. 

В. Изисквания към подбора на кадрите: 

♦ По документи. 

♦ По преценка на качествата в момента на провеждане на конкурса. 

 

Използването на психологически тестове за „пресяване“ на кандидати за работа нараст-
ва през последните години3. Прилагането им обаче за подбор в здравеопазването няма осо-
бено голяма популярност, за разлика от други области като: самолетостроенето, корабоп-
лаването, ядрена енергетиката и др. Заради финансовите разходи и загубата на време пси-
хологическите тестове по-често се прилагат за специалисти на висши мениджърски пози-
ции, отколкото за оперативни служители, за които по-подходящи са професионалните тес-

                                                   
1 Наемане и задържане на най-добрите хора. Harvard Business School Publishing Corporation, 2002, 

прев. Л. Андреева, І изд., С., 2005. 
2 Fernandes-Araoz, C., Hiring without firing, Harvard Business Review 77, No 4, August 1999, рр. 108 – 120. 
3 Наемане и задържане на най-добрите хора. Harvard Business School Publishing Corporation, 2002, 

прев. Л. Андреева, І изд., С., 2005. 



 126 

тове. Освен че трябва да бъдат достоверни (надеждни), използваните тестове за подбор 
следва да бъдат и валидни (да измерват качествата на кандидатите, които има най-силно 
влияние върху трудовото поведение при конкретна длъжност). Всяка здравна организация, 
която е склонна да използва тестове за подбор на кандидати, трябва да е сигурна, че тестът 
е валидизиран с данни от собствени проучвания. Повечето експерти съветват да се използ-
ват само тестове или консултанти по тестване, които притежават лиценз1. Едно от най-
големите предимства на тестовете, ако се използват правилно, е тяхната висока способност 
за предсказване на качествата на кандидатите за конкретно работно място.  

Получената информация от писмени документи, интервюта и CV, е строго конфиденци-
ална и трябва да бъде използвана от специалистите по човешки ресурси само за целите на 
подбора.  

След края на процесите по „пресяване“ кандидатите трябва да бъдат информирани за 
своите и на техните конкуренти „силни“ и „слаби“ страни, както и за аргументите „за“ и 
„против“ наемането на евентуалния кандидат на работа.  

Практиката е доказала, че справедливите решения относно набирането и подбора на 
кадри оказват положително влияние върху поведението на потенциалните кандидати, като 
ги прави склонни да работят по-мотивирано и ефективно за постигане на целите на органи-
зацията2,3. 

От направения кратък анализ може да се направят следните изводи: 
1. Все още за страната не са разработени ясни критерии за набиране и подбор на кадри в 

лечебните заведения, подобни на Европейската харта и кодекса за поведение при подбор на 
изследователи. 

2. Липсва оптимизиран модел от етически принципи и правила за подбор на кадри в 
държавните и частни лечебни заведения. 

3. Не е утвърдена достъпна, равнопоставена и недискриминираща система за оценката 
на кандидатите при подбор в лечебните заведения. 

Ние предлагаме обобщен модел, който може да послужи като етическа рамка при под-
бора на кадри в ЛЗ (фигура 1). 

Теорията и практиката в тази област показват, че всички елементи в системата за управ-
ление на човешки ресурси (всички дейности по анализа и проектирането на длъжността, 
мотивацията, оценяването, заплащането и движението на кадрите) функционират в тясна 
взаимна връзка. Пропуските или грешките, допуснати при всеки един от тях, се отразяват 
върху останалите елементи и понижават ефективността на системата. Спазването на ети-
чески норми на поведение при набирането и подбора на кадри като диагностичен процес в 
системата на управление на човешки ресурси ще улесни преценката на здравните мени-
джъри за избора на „правилния“ кандидат на „правилното“ място.  

 
 
 
 

                                                   
1 Наемане и задържане на най-добрите хора. Harvard Business School Publishing Corporation, 2002, 

прев. Л. Андреева, І изд., С., 2005. 
2 Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част І, Тракия-М, С., 2008, с. 45 – 143. 
3 Hofstede, G., Business cultures. Every organization has its symbols, rituals and heroes, UNESCO Courier, 

April, 1994. 
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IV. БИЗНЕС ЕТИКА 
 

ПРАГМАТИЗИРАНЕ НА ЕТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ  
В ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА 

доц. д-р Даниела Сотирова, 

ТУ – София 

Този текст е опит да се потърси отговор на такива въпроси: как се променят абстрактните 
етически категории, когато говорим за моралното в офиса, на работата, за работата, бизнеса? 
Как функционира етическото в сферата на икономическото, операционализират ли се морал-
ните категории? Формулираните въпроси и подходите за осмислянето им са на базата на 
проучвания и практика в преподаване и консултиране на бизнес и организационна етика. 
Проблемът е важен в български контекст. Специфичен е начинът, по който присъства 

езикът на етиката в българското публично пространство. „Моралната перспектива“ лип-
сва в публичното говорене у нас. „Това е само (чисто) морален въпрос“, „казусът е мо-

рален и няма какво да го обсъждаме“ са носещи се ежедневно фрази. Има резистентност 
от идентифициране с морална санкция и всичко, свързано с етиката, е изнесено „извън ско-
би“. Етичeското говорене е универсално, еднакво, абстрактно и няма връзка със света на 
практическото действие. 
Този аморален изказ е валиден за публичната сфера, за икономиката и бизнеса. 

Публичният морален език се влияе от културните белези на поколенията, от виртуалното 
общуване. Силни са взаимните влияния между етическия, икономическия и политическия 
език. Има изследвания1, които показват промяна в глобалния публичен език: „ико-
номика“, „стабилност“, „устойчивост“ стават в последната година по-често употребява-
ни думи в сравнение с „бизнес“, „растеж“, „инициатива“, „предприемачество“.  

1. Потребност от „превод“ на етическите понятия 

За да станат част от икономическото ежедневие, етическите понятия се интерпретират, 
променят, заместват, изместват и преподреждат. Процесът се нарича „прилагане на ети-
чески понятия и правила“, но той остава доста неопределен или механичен. Основен „па-
тос“ на този доклад е съсредоточаването върху ключовите думи контекст, диалог и пре-
вод. Контекст, защото етическите понятия може да се интегрират само ситуативно, конк-
ретно, интерсубективно. Диалог, доколкото езикът за етиката (условно казано – професи-
оналният език на етиците) и езикът на бизнеса (на служители, индустриалци, мениджъри) 
се нуждаят от среща. Тя може да носи изненада и объркване или пък досада и приемане, но 
                                                   

1 Orts, A. C., Public Reason and Applied Ethics; the way of Practical Reason in a Pluralist Society, Ashgate 
Publishing, 2008, p. 198. 
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при всички случаи би следвало да зареди с усилия за разбиране. Понякога има и погрешно 
позициониране на очаквания: етиците очакват да обучат неуките неетици, а хората на 
реалния бизнес очакват от „професионалистите“ да им се помогне „сега и тук“. 
Понятието „превод“ е полезна метафора – ориентир. За преводаческия труд има натру-

пани приложни анализи в областта „етиката на превода“1. Особени са моралните отговор-
ности на преводача като създател на глобалния продукт „световна литература“. Аналогич-
но и в областта „бизнес и организационна етика“ се оформя световна литература със свой 
език, чиито термини имат собствен волен, номадски живот. И буквалният лингвистичен, и 
културният превод понякога имат нужда от допълнителна работа, за да се достигне до 
ефективно ползване на универсалния бизнес етически език в академичната и консултантс-
ката практика. Пример са трудностите в културния превод на свързани директно с етиката 
и бизнес етиката думи „съвършенство“ и „организационно съвършенство“. 
Има понятия, чието стеснено разбиране не е проблематично в стихията на езиковото 

общуване. Ние продължаваме да казваме „свобода“, имайки предвид право на избор. Гово-
рим за „способност сам да избираш“, когато подреждаме приоритети. 
Освен на терминологично равнище има потребност от постигане на съответствие меж-

ду понятийни вериги от моралната философия и икономическата риторика. За взаимното 
разбиране между участниците при подобряване на организационната етика се извършва 
превод на етическите понятия в определена последователност. Той би могъл да се впише 
във веригата: „императиви-ценности-принципи-процедури-политики“. Императивът „да 
действаш по начин, който желаеш да бъде универсално правило за всички“ и нормата „да 
постъпваш така, че винаги да се отнасяш към собствената си личност и към другите 

хора не просто като към средство, но и като към цел“ се превеждат като „човешко дос-
тойнство“. Експлицитното „не прави на другите това, което не желаеш на теб да ти 
направят“ в бизнес практиката се конкретизира чрез взаимно свързани правила и очаква-
ния, най-често наричани „принципи“. Например следните: 
► Уважение към свободното и информирано съгласие. 
► Зачитане интереса на неучастващите. 
► Конфиденциалност и право на ненамеса в личния живот. 
► Справедливост (разбирана като включеност – понятие, което в последно време се из-

ползва в етическия език все по-често). 
► Баланс на вреди и ползи. 
► Намаляване на вредите. 
Така етическите понятия не само се опростяват. За да функционират като норма в общ-

ност, те се обвързват и хармонизират чрез обсъждане. От значение е дали се осъзнава, че 
етическите ценности и правила развиват етическа рефлексия, а не подобряват директно 
реално поведение. В този смисъл е важна готовността да се приемат изключенията (отс-
тъпленията) от декларирани норми с аргументи и в диалог. Това е елемент на ситуационна-
та етика. Има значение как се избира между различни ценности и правила. Да се ориенти-
раш и обясняваш тези „тънки“ разлики е предизвикателна работа точно за философ и етик. 
Етикът е експерт и по друг въпрос: защо за организационната етика ценностите са по-

важни от правилата? Тук е разликата между етическото и административно-правното регу-
лиране. Етическото не се подменя с правното, когато има уточнени, назовани споделени 

                                                   
1 Pym, A., The return to Ethics in Translation Studies, The Translator, Vol. 7, No 2, 2001, pр. 129 – 138. 
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ценности. Чести са примерите за подмяната им в български организации. Те могат да имат 
етически кодекс, но това е текст с формално изреждане на несъгласувани понятия от меж-
дународния управленски език. 
На основата на споделените ценности се формулират етически процедури и политики 

за прилагането им. Проучването на добри практики с примери за „етически политики“ на 
водещи организации е една от ползите от бизнес етиката. Тези процедури и политики най-
често имат формата на списък от етически стандарти. Списъчният вид би трябвало да е 
резултат от допълнителна работа по „институционализиране на система за поддържане и 
усъвършенстване на етиката“1. Има оригинални „добри практики“, някои приложими, дру-
ги – само поучителни. Ето пример за разработен блиц тест за етика на служител, включ-
ващ съвети, насочващи въпроси и предупреждения: 
► Законно ли е действието? 
► Съвпада ли с нашите ценности? 
► Ако го направиш, ще ти бъде ли неудобно? 
► Как ще изглежда във вестника? 
► Ако си сигурен, че е погрешно, не го прави! 
► Ако не си сигурен, питай! 
► Продължавай да питаш, докато ти отговорят! 
Един от мениджърите, участвал в създаването на тестa, разказва: „Ние написахме първи 

вариант на английски, след това го преведохме на 12 езика. За да сме сигурни, че правилно 
сме го превели, направихме обратен превод на английски. Искахме да се уверим, че доку-
ментът е съставен на разговорен език. Това беше важна крачка, но същевременно – голямо 
предизвикателство.“2 Посоченият пример е за голяма бизнес организация (44 000 души 
персонал). Най-често ценностите на малки фирми са „да даваш най-доброто на клиента“, 
„гордост от добре свършената работа“ (аналог на прословутото „съвършенство“, често 
„изгубено в превода“ от една култура в друга)3.  

2. Етическа компетентност 

Специфика на етическото е, че императивът „трябва“ предполага практическото „мога“. 
Терминът компетентност на моралния субект е в съзвучие със съвременната бизнес кул-
тура, тъй като се акцентира върху ефективното представяне в дейността. 
Как да разбираме етическата компетентност? Да припомним обичайния пример: ако 

страничен наблюдател на кея вижда давещ се в морето, от наблюдаващия основателно се 
очаква да го спасява само ако той може да плува. Практическата компетентност – уме-
нието да плуваш – е измерение на моралното действие. Тази компетентност е с различни 
равнища, както някой може да плува различни стилове, а друг – само „жабешки“; един е 
по-смел, друг – не съвсем, някой взима бързи решения, а друг има нужда от време, един не 

                                                   
1 Engibous, P., The Values and Ethics of TI, Texas Instruments, 1998, p. 3. 
2 Пак там. 
3 Ethics matter: How to Implement Values-Driven Management. Ed. by D. M. Driscoll and W. M. Bentley, 

College, Mass., 2000, p. 23. 
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е сам на кея в прекия и преносен смисъл... Всички нюанси са от значение за това дали спа-
сяваш удавника. 
Етическата компетентност е средоточно понятие за прагматичния подход в бизнес ети-

ката, при който водещ е перформативният аспект, доброто (съвършено) представяне. Тя е 
резултат от действието на множество фактори и проучването им води до формиране на от-
делни терминологични „вериги“. Етически компетентният човек разпознава разлики в сте-
пени на морално развитие на хората, може да идентифицира морални конфликти и етически 
дилеми, в състояние е да опише етиката на фирмата си, да предложи варианти (стратегии) за 
подобряването й. Разбира се, всичко това – ако желае или ако го накарат чрез натиск да раз-
вива моралното съзряване на организацията като нейно конкурентно предимство. 
Терминът „етическа компетентност“ се използва и за организации. Тя е своеобразен мо-

рален ред, „етически режим“1. Прилагат се различни модели за етическа компетентност. 
Ето два примера. Първият е свързан с етичните ориентации на поведението на индивиди 
и институции2. В основата са положени три критерия за етична оценка: хедонизъм (предиз-
викване на удоволствие или на болка); морализъм (правилно или погрешно) и прагматизъм 
(успех или неуспех на действието). Втората конкретизация отделя равнища на етическа 
компетентност на фирмите: пасивно-непреднамерено; пасивно-преднамерено (интенцио-
нално) и активно-преднамерено морално поведение. Първото се извежда като резултат от 
конкуренцията. Конкурентният пазар подрежда участниците в „правилен“, т.е. – морален 
ред. Пазарът води до социално и морално желани резултати – това всъщност е гледната 
точка на Хайак, Фридман и др.3 На това равнище се отъждествяват „аморалност“ и разумен 
собствен интерес. Kато етическа компетентност то е откриваемо в политики, базирани на 
реда, дисциплината и санкциите. Промяната в играта в случая не се „назовава“ етически. 
Второто равнище е в поддържането на минимум етически стандарти, осигурени чрез спаз-

ване на правилници. Моралът е концентриран в „правилата на играта“, а етичeн е онзи, който 
играе по правилата. Този толкова срещан език е „въведен“ и разпространен също от М. Фрид-
ман. Интересно е, той използва в трудовете си понятието „етически обичай“, който свързва с 
действието на правото и ролята на държавата. Непреднамерените последици на етическите 
обичаи се кодифицират и трансформират в закони. Друг естествено пораждащ се образ е на 
съдията, който следи за спазването на правилата. Така етиката в бизнеса е „да играеш играта 

на пазара в рамките на правилата на правото“4. Фигурата на съдията е въздействаща със си-
лата на социалната имитация и формира морално здрава масова култура. 
Третото равнище на етическа компетентност някои автори инструментализират като 

„етически капитал на фирмата“. Той е разновидност на социалния капитал и се определя 
от „взаимодействието между стейкхолдърите“. Това ниво може да се реконструира с поня-
тията на Хабермас. Теорията за комуникативното действие е дематериализираната визия на 
претенциите на стейкхолдърите. 

                                                   
1 Sigma Papers: № 27 European Principles for Public Administration, Paris, OECD, 1999. 
2 www.ibe.org 
3 Идеята за пасивно-непреднамерения морален ред е първоначално изложена още през 1962 г. във: 

Friedman, M. Capitalism and Freedom. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1962. 
4 Пак там. 
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3. Етика на етиците и на бизнесмените 

Eтическата компетентност е конкретизация на моралния характер, но със стремеж към 
сравняване на качествата на субектите. В тази връзка буди интерес въпросът каква е ети-
ката на етиците. Философът Ерик Шуицгебел провежда не на шега изследване по темата 

„Защо професорите по етика нямат по-добро поведение от това, което имат?“ На една 
конференция по етика и философия през 2007 г. той предлага шоколад на всеки, който по-
пълни анкетна карта. Доста бързо констатира случай, когато професор взима (открадва) 
шоколада, без да попълни анкетата. Този пример за професори по морална философия съ-
ответства на класически изследвания за това как свещеници или психолози отказват да по-
могнат на нуждаещи се, ако много бързат. Разбира се за хората на бизнеса факторът време 
е още по-силен. 

Е. Шуицгебел проучва дали хората, които познават моралните проблеми, са по-малко 
склонни да крадат книги. Изследвайки отчети на библиотеки, той установява, че книгите 
по етика се крадат повече, отколкото други философски книги. В същото проучване етици-
те посочват други етици като хора с по-добро поведение, докато философите посочват ети-
ците като имащи същото поведение, както всички останали. Защо етиците са доказано нее-
тични? Авторът очаквано допуска, че има значение липсата на емоционална включеност 
в моралния проблем при по-отстранения и прецизен стил на експертния анализ. „Все по-
вече съм склонен да мисля, че философската рефлексия над етическите проблеми като цяло 
е безполезна.“1 Това явление е аналогично на други професии. Например лекарите не след-
ват съветите за здравословен начин на живот. И лекарите, и етиците потвърждават истина-
та в поговорката „обущарят ходи бос“. Етическите нагласи на хората в бизнеса в много 
по-висока степен са зависими от натиска време (deadline), от социалните роли и организа-
ционните фактори. 

Но навсякъде човек търси морално оправдание и самооправдание за допускането на не-
що укорително. Представляват интерес най-често използваните рационализации на мо-
рално оправдание за неетично поведение в бизнеса2: 

► Необходимо е. 
► Законно е. 
► Исках (не исках): всичко е с добри намерения. 
► Направих го само заради теб (вас). 
► На никого не съм навредил. 
► Всеки го прави. 
► Не съм засегнал някого лично. 
► Толкова много работя... (толкова малко ми плащат). 

4. Прагматични подходи в бизнес етиката  
и стейкхолдърската визия 

Прагматичните подходи в бизнес етиката са съсредоточени върху действителното пове-
дение на участниците, а не върху регулирането и имиджмейкърството като функции на 

                                                   
1 www.mindhacks.com/blog/2007/06. 
2 www.test.maristpoll.edu 



 133 

бизнес етиката. „Поведенските подходи“ са свързани с възприета в мениджмънта теория, 
която е „транспортирана“ и в бизнес етиката – моделът за стейкхолдърския бизнес. При 
него се отчитат разнопосочните интереси, влияние, репутация, усилия, социален капитал и 
др. ресурси на различните участници в бизнеса като серия от проекти. Стейкхолдърската 
визия кореспондира с моралната философия на Кант, дискурсната етика и комуникативно-
то действие на Хабермас, със следдобродетелните теории по А. Макинтайър1. Една от пър-
вите работи в бизнес етиката е на Р. Фрийман2. Дали етиката в бизнеса е естествен про-

дукт в бизнес, управляван стратегически според стейкхолдърския модел? В дебатите по 
този главен въпрос някои говорят за икономически подход към етиката3. Стейкхолдърската 
визия е инструментална концепция, според която стейкхолдърите имат равностойни пол-
зи от неизбежното сътрудничество. Доверието, сътрудничеството и взаимно изгодната 
размяна на интереси, информация, авторитет и репyтации са основата за етичното. 
Етиката е консенсус за допустимото между всички участници в проекта, инвестирали пари, 
власт, име, време, труд, здраве и други важни ресурси. Очевидно е, че тази визия съответс-
тва на съвременни бизнес тенденции, например „икономиката на споделянето“, за която 
говори създателят на Уикипедия. 

Отделят се нормативен и наративен пласт в стейкхолдърския модел4. Първият е свър-
зан с начина, по който организацията би следвало да се управлява, а мениджърите – да 
действат. Наративният пласт е серия от случки, примери и конкретизации за това какво е 
възможно на практика. В изречението „мениджърът е длъжен да действа така, че....“ мно-
готочието се запълва с фраза, включваща термини от бизнеса и морала, и това е наративни-
ят пласт. Toй е елемент от организационната култура и културния контекст като цяло. 
Културата продуцира примери, положителни митологеми и социално вдъхновение, които 
са важен етически ресурс. 

5. Заключение – „етическата рецесия“  
и преодоляването й 

Един от новите термини е „етическа рецесия“. Появата му е знак за необходима промяна 
в разбирането за бизнес като механизъм за генериране на пари. Нужно е да се възстанови 
убеждението, че бизнес е нещо, което група хора вършат заедно с взаимно доверие и за 
което е нужно време5. Етическата рецесия като съпътстваща (а възможно – и предшества-
ща) глобалната криза е потребност от предефиниране на етическите стандарти. Етиката в 
организациите се е оказала неработеща и поради доминирането на определен тип застина-
ли представи. Основните мисловни конструкти, които са препятствие пред етиката, 
според Р. Кидър са: 

► краткосрочната ориентация на поведението; 

                                                   
1 Макинтайър, А., След добродетелта, С., изд. „Критика и хуманизъм“, 1999. 
2 Freeman, R. E., Srategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984. 
3 Wagner-Tsukamoto, S. A., Economics and Business Ethics, „Society and Ethics“, Annual Review, 21, 

2007, pр. 1 – 16. 
4 Freeman, R. E., The Politics of Stakeholder theory: Some future directions. Business Ethics Qarterly, 4 /4/, 

1994, рp. 409 – 421. 
5 Kidder, R., The Ethics Recession: Reflections on the Moral Underpinning of the Current Economic Crises. 

Institute for Global Ethics, 2009, p. 9. 
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► манталитетът на сервилност; 
► търсенето на анонимни и безотговорни ходове в работата; 
► страхът и сплашване на работното място; 
► голямата толерантност към дребните нечестности (лъжи) в офиса; 
► високата резистентност към отвращаващи решения на висшестоящите; 
► пандемията корупция. 
Усилията за промяна на мисловните конструкти биха неутрализирали фундаментални-

те причини, водещи бизнеса към рецесия. Въпреки че анализът и изводите са направени за 
американската икономика, те са поучителни и за други ситуации и общества. В този сми-
съл би могло да се каже, че американска етическа рецесия е и глобална. 

Бизнес етическото говорене, диалог и просвета са неизбежна стъпка за повече етика и 
в българската икономика. Разбира се, че ученето на бизнес етика не прави практика мора-
лен. Но, уви, няма друг публичен инструмент за приобщаване към артикулиране, разбира-
не и следване на етическите стандарти на глобалния бизнес. 
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БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД И БИЗНЕСЪТ 

ст.н.с. II ст. д-р Максим Лазаров,  

ИФИ – БАН 

Живеем във времена на глобална икономическа криза, която никой не се наема да каже 
колко ще продължи и какви поражения ще нанесе. Все повече световни лидери – от Барак 
Обама и Никола Саркози – до нобелови лауреати по икономика пледират за смяна на пра-
вилата на играта, капитализмът трябва да стане с „човешко лице“. Сам Дж. Стиглиц опри-
личи ефекта на глобалната криза за капитализма с падането на Берлинската стена за кому-
низма. На този фон – как стоят нещата с българския бизнес след двадесет години преход? 

Етиката на българския бизнес решително не е протестантска и няма как да бъде. Малци-
на са българските бизнесмени, които на сакралния въпрос: „А откъде имаш първия мили-
он?“, с удоволствие ще отговорят. Бизнесът у нас не е поколенчески – от баща – на син – на 
внук, а е въпрос на властови отношения. Това какво произвежда българският бизнес показ-
ват най-добре данните от статистиката от 2005 г. – че ще достигнем жизнения стандарт от 
1989 г. през 2020 – 2025 г. Като че ли сме изживели национална катастрофа или ни е споле-
тял природен катаклизъм. Въпреки приемането в Европейския съюз България има лошия 
исторически шанс да изостава от цивилизационните вълни, да ги догонва с повишена соци-
ална цена и усилия. По покупателна способност ние сме на последно място в ЕС, а и в цяла 
Европа. Провалът беше толкова грандиозен и дълбок, че затъмни сравнението с „Бананови-
те републики“.  

Разпадът на обществото на „много бедни и на малко богати“ взриви традиционната со-
циална структура на държавните устои. Обедняването е профундно, с библейски измере-
ния, оформящо се в „Култура на бедността“. Това проличава в изследванията на доц. Боян 
Дуранкев от 2006 г., че от десетима българи 2-ма са тотално бедни, 2-ма са умерено бедни, 
2-ма са бедни, 2-ма са проспериращи, 1 богат, 1 е тотално богат. За каква социална кохе-
рентност може да се говори при това положение, тройната градация, с която е измерена 
бедността, ми напомня донякъде тройната скала на американската средна класа. Но фактът, 
че става въпрос за „бедност“, ни изхвърля от всякакви класации и сравнения. Едва когато 
започнахме да харчим парите на европейския данъкоплатец, ЕС се замисли. Последваха 
каскади от разгромни доклади – за корупция, за престъпност, за мафия, за съдебна система 
и какво ли не още. Всеки нормален човек би си задал въпроса – а къде беше ЕС? – свидетел 
на това мощно разграбване. По същество преживяхме криминална революция, „нежната 
революция“ се превърна в грабеж и геноцид. И „десни“, и „леви“ се надпреварваха в това 
състезание. Постепенно, но неотклонно се придвижваме към олигархичния модел на соци-
ално управление, а олигархията пряко се родее с тоталитаризма. Тя не търпи личностната 
автономия и храни дълбока подозрителност към всяка социална активност. 

Българският бизнес е тотално прояден от корупция и клиентелизъм. Преди десет години 
Франсис Фукуяма издигна тезата за общества с „ниска степен на доверие“, в които се раз-
вихрят непотизмът и дистрибутивната етика. Доразвивайки неговата теза, Кристиан Джор-
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дано говори за „общества с ниска степен на доверие в публичните институции“, на което 
той отдава пропастта между държавата и гражданите. „Корупцията“ – пише той – „е ре-
ципрочен обмен на услуги, чрез който две или повече лица, свързани в неформална и вре-
мева коалиция, получават облаги за сметка на други индивиди, частни групи, публични 
колективи и общности от граждани.“1   

Той изрично визира държавата като участник в корупцията. Публичната сфера се 
„одържавява“ и всяка от трите власти започва да действа сама за себе си. Законодателната 
може да прави „хубави“ закони, но изпълнителната и съдебната власт да не ги прилагат. 
Ето, тук е „заровено кучето“ на корупцията. И ако законодателната власт произвежда „кал-
пави“ закони (което в България се случва често), тогава корупцията се отприщва, както е и 
понастоящем.  

Оттук идва и този натрапчив интерес на политиците, които оформят кохортата на зако-
нодателната власт. Напоследък се наблюдава и обратното движение – бизнесмените се пре-
въплъщават в политици. Появата на „Частни градове“ и разните там „Регионални дви-
жения“ са най-добрата илюстрация за това. Да имаш „политически чадър над себе си“ е 
най-голямата мечта на всеки български бизнесмен, иначе просто отпадаш от играта. Ако 
нямаш политически чадър, и административният върши работа. Развихрянето на подкупва-
нето сред чиновничеството от всички области на социалния живот отдавна е станало ба-
нална истина. Така се появиха „Бялата“, „Дървената“, „Митничарската“, „Адвокатската“ и 
ред други мафии, което е показател, че обществото ни се атомизира и е изпаднало в дълбок 
маразъм. Във всички тълковни речници маразмът се интерпретира като състояние на общо 
изтощение, морално безсилие и потиснатост. Изпадането в морална аномия предполага 
най-малкото три пътя на възстановяване:  

1. Да постъпваш така, както постъпват другите, т.е. да следваме примера на Оскар Уайлд 
или на Хайдегер и неговия „Das Man“.  

2. Да се затвориш в себе си и да отстояваш собствената си екзистенция, превръщайки се 
в своеобразен Робинзон. Мисля, че разпадът на междуличностните връзки се дължи именно 
на това, заедно с всички други причини.  

3. Да преоцениш собствената си ценностна система и да осъзнаеш, че моралът ти се на-
мира на границата на две епохи – тази на социализма и тази на капитализма. Това е дълъг 
процес, обхващащ най-малко едно – две поколения. Мнозинството от българските гражда-
ни се люшкат между първия и втория път (или обратното). Те са раздвоени шизофренно 
между спасяването поединично и корупционните нагласи, които за българското общество 
варират някъде от 73 % до 87 %. Така протича битието на българина.  

Специално внимание заслужават интимните отношения на българския бизнес с магист-
ратското съсловие. То си е точно съсловие, като се имат предвид патримониалните отно-
шения и зависимостите между тях. Съдиите и прокурорите не се избират, както това става 
в англосаксонския свят, а се назначават. Назначението означава зависимост откъм приви-
легии, власт, пари и т.н., но най-важен е имунитетът. За 20 години преход има само трима 
уволнени съдии и петима прокурори. Това служебно дълголетие не е плод на генетични 
особености, а на факта, че съдебната власт съди сама себе си. Това, че общественото мне-
ние и публичните очаквания категорично се разминават с издадените съдебни решения, си 
е за тяхна сметка. Така криворазбраната независимост на съда разтваря широко вратата за 

                                                   
1 Джордано, Кр., Власт, недоверие и наследство: Скептична антропология, изд. „Полис“, 2006, с. 204. 
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проникване на корупционни практики. Както казва един подземен бос: „Имаш ли трима 
печени адвокати, забравяш за проблема“. При това положение очевидно „операция чисти 
ръце“ още дълго няма да се състои.  

Българският бизнес не се поддава на никакво стратифициране. Той се занимава с всичко. 
Неслучайно фирмените заявления покриват целия набор от стоки и услуги или поне правят 
такива опити. Рядко ще срещнем фирма, която се занимава със строго определена дейност. 
Фирми за ВиК услуги поправят и домакински уреди, инженерни фирми се занимават с ма-
жоретни състави, а гилдията на артистите рекламира кисело мляко. Това, което наричаме 
„едър, среден, малък“ бизнес, е само на книга. В САЩ например това, което се води 
„малък“ и „среден“ бизнес, дава 50 % – 60 % от брутния национален продукт. Американци-
те имат и специално законодателство, третиращо сферата на малкия бизнес – данъчни об-
лекчения, закрила, различни бонуси и т.н. Те са разбрали, че „малкият бизнес“ е много по-
мобилен, агресивен и комуникативен от „едрия“1. Фирмата Майкрософт е започнала с три-
ма човека, а днес „Силиконовата долина“ още е осеяна с фирми от 3 – 4 човека. Дълго ще 
очакваме „бизнеса на знанието“, у нас компютрите се ползват главно за укриване на данъ-
ци и далавери.  

Единственото нещо, относно което може да се говори за някакво социално стратифици-
ране (откъм неговата масовост), е социалният състав на българския бизнес и то – с много 
уговорки. Първият реален и масов бизнес е този на спортистите, с ударение върху силовите 
спортове. Рекламите на СИК и ВИС висяха по вратите на магазинчета, работилнички и 
фризьорски салони. Закрилата, която им се осигуряваше, много трудно се отличаваше от 
рекета. Това продължи повече от една петилетка.  

После дойдоха „Костовите РМД“. При тях социалният състав е значително разширен. 
Този бизнес се отличаваше с идеологическата си обагреност – всички се водеха за „десни“. 
Когато командирът падна, РМД бизнесмените светкавично му изневериха с царистите, а 
някои, припомняйки си за старите партийни книжки – и с „левите“. „Царското цунами“, 
както го наричат, отбеляза нова фаза в развитието на българския бизнес. То се отличаваше 
с наглост, фрапантност и колониални маниери.  

Но „върхът на сладоледа“ си остава бизнесът на „белите якички“. Застрахователите, 
банкерите, хората, разполагащи с информация (разбирай кадрите на Държавна сигурност), 
дедесарите са гръбнакът на този бизнес. „Босът на застраховките“, както именуваха покой-
ния Емил Кюлев, разполагаше с богатство, възлизащо на над половин милиард долара. По-
коления наред са нужни за натрупването на такова богатство, а той го акумулира за 10 – 15 
години. Вдовицата на Илия Павлов изпраща чек за 10 000 долара за американската прези-
дентска кампания. Да се учудваме ли тогава, че един български бизнесмен си пожелал 
„Космическа разходка“, която ще струва 20 – 25 млн. долара.  

Всичко това се постига чрез единен, всеобемащ, мащабен и траен „ценови терор“ над 
гражданите. Не може всичко, което произвежда българският бизнес – от горива през масо-
ви услуги, лека промишленост до селскостопански стоки – да се ценообразува само нагоре. 
Това за средностатистическия българин е кошмар. Както гласи градският фолклор, „цените – 
европейски, а заплатите – български“. В „Червеното колело“ Александър Солженицин дава 
много фино и точно описание на феномена „Скъпотия“. „Скъпотията“ – пише той, – „това 
не са самите високи цени; скъпотията, това е настроение, това е всеобща уплаха, ако днес е 

                                                   
1 Иноземцев, В. Л., Встъпителна студия в „Мегатренды мирового развития“, Экономика, М., 2001. 
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по-зле от вчера, то какво ще бъде утре? Това е особено чувство на безнадеждна неза-
щитеност, която обхваща човек на пазара и при всяка покупка високите цени ти стягат гър-
лото.“1 

Ето затова етиката на българския бизнес не е протестантска етика, той не уважава ни-
какви закони и правила, а да не говорим за ценности. Този бизнес е от капитализма на 
ХІХ в., описан в 27 глава на „Капиталът“ на К. Маркс. Така порочно заченатият социален 
преход си създаде свой бизнес – компрадорски и колониален.  
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ЕТИЧЕСКИТЕ СТАНДАРТИ В БИЗНЕСА –   
КАТО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО  

В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА 

ст.н.с. II ст. д-р Борислав Градинаров,  

ИФИ – БАН 

Лесно е да се прави бизнес в условията на възходящо икономическо развитие. Но когато 
нещата се объркат, икономическите субекти са принудени спешно да търсят спасителния 
пояс, който би им помогнал да оцелеят и да изчакат по-добри времена. Някои от елементи-
те на този спасителен пояс, като добрата кредитна история, коректните партньори и клиен-
ти или надеждната пазарна ниша изглеждат самоочевидни. Други обаче не са толкова явни 
и лесно може да бъдат подценени. Такива са етическите стандарти, върху които се изграж-
да бизнес моделът, и средствата, с които тези стандарти се прилагат на практика. Разбира 
се, бизнес етиката като част от цялостната фирмена култура е нещо, което едва ли някой би 
отрекъл. Поне не явно. Въпросът е, доколко се осъзнава нейното значение на конкурентно 
предимство и то – в условията на икономическа рецесия.  

Христоматийно известно е, че утвърждаването на морала и следването на определени 
морални ценности като фактори на корпоративен просперитет имат относително къса „би-
ография“. Едва през 70-те години на миналия век, когато американският бизнес осезаемо 
започва да губи пазарен дял и приходи в конкуренцията с японските автомобилни и техно-
логични компании, се заговори за корпоративна култура, споделени ценности и вярвания, 
за приноса на отделния служител или работник за успеха на компаниите. А там, където 
човешкият елемент присъства, неизбежно въпросът опира до взаимоотношенията и лоял-
ността, до моралната атмосфера и спазването на споделени морални стандарти. 

В икономика, в която интелектуалният елемент придобива все по-значимо място, чо-
вешкият фактор започва да играе ключова роля. Затова неговото подценяване повечето 
пъти пряко води до проблеми за корпорациите; нещо, което в сегашната ситуация без съм-
нение е утежняващ фактор.  

Но как да разбираме етическите стандарти в бизнеса? Най-напред е логично да разгра-
ничим ролята, която те изпълняват вътре, в самата компания, от значението им в отноше-
нията с бизнес партньорите и клиентите. Според лорд Браян Грифитс моралният стандарт е 
поредица от ценности, норми и етически принципи, които се приемат от всички работещи в 
компанията и които впоследствие ръководят и влияят върху тяхното поведение. Но това не 
са просто определени типове поведение, които се смятат за приемливи или недопустими, те 
имат и силен оценъчен заряд – определят се като добри или лоши, като правилни или пог-
решни. Този морален стандарт е основата на етическите изисквания към всеки служител: 
суровият материал, от който компанията създава своя отличителен етос и култура1.  

                                                   
1 http.//209.85.129.132/search?q=cache:SyA6Y0tX8UoJ:www.mediatimesreview.com/july03/bussines_morality.php 
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Проблемът с етическите стандарти като конкурентно предимство се откроява тогава, ко-
гато се запитаме може ли една компания да работи и да се справи с пазарните предизвика-
телства и с аморален стандарт? По принцип отговорът е „да“. Тук не става дума за онези 
икономически субекти, които извършват дейност в явно противоречие със закона, като 
представителите на организираната престъпност, укриващите данъци, занимаващите се с 
дейности, които са забранени (например разпространение на наркотици, проституция, тър-
говия с деца, човешки органи), или с дейности, свързани с грабежи, насилие и измама. На 
пръв поглед изглежда, че дори и в тези условия съществуват някакви стандарти на отноше-
ния и лоялност, които обаче трудно може да се нарекат „морални“. При определени усло-
вия, каквито, за съжаление, съществуват и в България, такива организации могат да функ-
ционират и дори да печелят, но в относително кратки периоди и почти винаги крайният 
резултат е отрицателен, както за икономическия субект като цяло, така и за тези, които са 
ангажирани с дейността му. 

Как обаче стои въпросът с компаниите, които не може да се определят като престъпни, 
но очевидно функционират с аморален стандарт. А такива компании съществуват. При тях 
главната цел е постигането на максимална полза независимо от използваните средства. 
Повтарям, тук не става дума за незаконен бизнес, а за такъв, в който основните морални 
оси на оценка са добро-лошо, правилно-погрешно. В подобна ситуация въпросът е не дали 
поведението на служителите и на цялата компания произтича от представите за честност 
или почтеност, а само от целесъобразността. Тук е важно не доколко отделният работник 
или служител се чувства съпричастен към дейността и успеха на компанията, доколко ра-
боти с желание и удовлетвореност, а дали допринася за максимизация на печалбата, или на 
другите ползи за компанията. Най-общо, може да се каже, че в компания с аморален стан-
дарт по правило се работи в студена, неприветлива и несигурна среда. Там не съществува 
лоялност, а показването на уважение към другите се приема със съмнение. В подобна среда 
доверието, както между самите служители, така и към мениджмънта, отсъства. Сключване-
то на споразумения за условията на труд и за заплащането са мъчителни, защото никой не е 
сигурен, че другата страна казва истината. В подобни компании се налагат постоянни фи-
нансови проверки, които „гълтат“ ресурс и средства. Полагането на труд се превръща в 
тягостна и еднообразна дейност, а споровете и конфликтите са всекидневие. Наемането на 
персонал в подобни компании е трудно заради репутацията им. Главна последица от рабо-
тата с аморална култура е, че фирмата бързо може да изпадне в неконкурентоспособност. 

Това се превръща в изключително неблагоприятен фактор при влошаване на пазарната 
среда. Причината е, че липсата на лоялност и доведеното до крайност следване на ползата, 
независимо от нейните проявления, прави подобни компании лесно уязвими. Изградени без 
спазване на етичните стандарти в бизнеса, те наистина могат да съществуват, но трудно оце-
ляват, а още по-трудно могат да се превърнат в значим и дългосрочен играч в икономиката. 

Значително по-жизнеспособни са бизнес субектите, които държат на моралните стандар-
ти и не изпускат от внимание такива елементи като честност, сигурност, уважение, доверие 
и оценка на индивидуалното усилие. Особено съществен елемент при тях е създаването на 
чувство за отговорност към другите и усещане за принадлежност към екипа.  

Пряката икономическа полза от подобна атмосфера е в това, че вътрешните правила и 
регулации няма да се нуждаят от подробно описване и не е нужно да се хабят ресурси за 
строг контрол и проверки. Подобни компании са предпочитани като работодатели и наема-
нето на добър персонал е много по-лесно. Всички тези ползи за компанията са резултат от 
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доверието, породено от това, което в икономикса се нарича „второстепенни, външни фак-
тори“. Това са блага, които имат ясна икономическа стойност и увеличават продуктив-
ността на компанията, но не са стоки, които може да бъдат купени или продадени на свобод-
ния пазар. Следователно корпорация с ефективен морален стандарт не само че има ниски 
разходи, но и с течение на времето развива силна култура, основана на доверието, така че 
възприемането на моралния стандарт се превръща в източник на конкурентни предимства1. 

Второто важно проявление на етичните стандарти, разбирани като конкурентно предим-
ство, е, начинът, по който икономическите субекти се отнасят към своите партньори и кли-
енти. Тук нещата като че ли изглеждат самоочевидни – колкото по-коректни са компании-
те, колкото по-благоприятен е публичният им образ по отношение на такива ценности като 
ценова политика, уважение и лоялност, изграждане на доверие и спазване на значими за 
обществото морални норми, толкова по-добри шансове за растеж се очертават пред тях.  

Иска ми се да се спра накратко на едно проявление на етическите бизнес стандарти, кое-
то често е подценявано. Това е конфликтът между корпоративните и обществените интере-
си, които привидно нямат отношение към морала в тесния смисъл на думата. Но все повече 
се осъзнава, че има морален елемент например в производствата, нанасящи вреди на окол-
ната среда. Замърсяването на природата и вредите върху здравето на хората, както и изпол-
зването на пропуски в националните трудови законодателства в много случаи са свързани с 
играта на печелещи и губещи, в смисъл че един прибира печалбата от дадено производство, 
а други плащат цената на неговите отрицателни странични ефекти. 

Ще ми се да се спра на два примера. Първият е нашумелият случай с използването на 
евтин детски труд за максимизиране на печалбата от една корпорация с иначе нелош паза-
рен дял в спортните стоки като Nike. Най-напред следва да направим една уговорка. Кол-
кото е по-развито гражданското общество в една държава, толкова по-силен е неговият 
натиск за високоетично фирмено поведение. Това обяснява защо някои корпорации изнасят 
замърсяващи или рискови производства (металургия, химия, обработка на отпадъчни про-
дукти и др.) от развитите в развиващите се страни, където законите не са толкова строги, 
гражданското общество е неразвито и често възможността за получаване на работа е по-
важна от съблюдаването на етически норми. Освен това в някои случаи считаното за не-
етично и незаконно в едни страни, например детския труд, е напълно приемливо в някои 
изостанали в развитието си страни. В такива изостанали страни се счита, че така се дава 
професионална квалификация на децата и се създават условия за борба с крайната бедност.  

Но да се върнем към случая с Nike в Пакистан. В предприятията на фирмата в Пакистан 
са се произвеждали около половината от футболните топки, предлагани на световния пазар. 
Над 70 % от заетите са деца, в това число дори 5 – 7-годишни, чиято надница за изтощите-
лен 10 – 12-часов работен ден е 20 – 30 цента. Това дава възможност на Nike да поддържа 
висока ценова конкурентоспособност на продукцията си, за сметка на конкурентите си като 
Reebok например. Наемането на детски труд е незаконно дори в Пакистан, но правителст-
вото си затваря очите пред тези нарушения, тъй като наемането на деца е в негов полити-
чески интерес.  

Интерес имат и много крайно бедни семейства, за които това е шанс да спасят децата си 
от гладна смърт. През 1996 г. американското списание Life публикува остро критична ста-
тия, заклеймяваща робския детски труд във фабриките на Nike. Ефектът от тази статия са 

                                                   
1 http.//209.85.129.132/search?q=cache:SyA6Y0tX8UoJ:www.mediatimesreview.com/july03/bussines_morality.php 
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масови протести пред магазините на корпорацията в САЩ и други страни, опити за бойкот 
на продажбите, натиск от страна на различни неправителствени организации върху амери-
канското правителство за спиране вноса на стоки, произведени от деца. Интересното в слу-
чая е, че съгласно законодателството на САЩ забраната за използването на детски труд от 
американски фирми се отнася както за тяхната собствена територия, така и за задгранична-
та им дейност. Но фактически тези законови изисквания не се спазват и досега не е извес-
тен случай, в които силата на този закон да е прилагана за нарушители извън страната. 
Оказва се, че нарушаващата законите и корпоративната етика фирма Nike не може да бъде 
санкционирана и чрез евентуална забрана на вноса в САЩ или която и да било друга стра-
на. Съгласно международното търговско право и устава на Световната търговска организа-
ция такава забрана е недопустима поради нарушаването на принципа на „свободната кон-
куренция“ и съответно страната, която би наложила такава забрана, би понесла сериозни 
финансови санкции. Поведението на Nike силно контрастира с това на конкурентната фир-
ма Reebok, която също има големи производствени мощности в Пакистан и в други разви-
ващи се страни. Следователно в една и съща бизнес среда, две фирми с аналогична произ-
водствена дейност показват различно отношение към корпоративната етика. Едната фирма 
я нарушава, докато другата я съблюдава с цената на краткосрочни загуби на пазарен дял, 
заради относително по-високите цени на крайния продукт. Но този конкретен случай ясно 
илюстрира тезата, че неетичното поведение може да нанесе значителни вреди и да нулира 
конкурентното предимство. В крайна сметка, влошаването на публичния образ на фирмата, 
спадането на продажбите и поредицата от съдебни искове принуждават Nike да внесе сери-
озни корекции в управленската си стратегия и политиките за нейното осъществяване. В 
този конкретен случай съблюдаването на корпоративната етика се откроява като условие за 
постигане на хармония между фирмените и обществените интереси. В дългосрочен период 
това може да носи сравнителни конкурентни предимства, защото добрият имидж сред об-
ществото се трансформира в допълнителни продажби и съответно – в по-висока печалба. 

Вторият случай е далеч по-прикрит и засега – с не толкова категорични следствия. У нас 
той е обичайна практика, макар да не й се дава гласност. Става дума за отношенията между 
фармацевтичните компании и лекарите. Чрез скрити бонуси (например ваучери от фирми 
по закона за безопасни условия на труд) за различни суми, които понякога варират от 
нeколкостотин лева до стотици хиляди, екзотични екскурзии и дори нови автомобили, ле-
карите се „стимулират“ да изписват на своите пациенти лекарства, които са разрешени и 
заплащани от здравната каса, но не се предписват масово. Друг начин е под формата на 
т.нар. неинтервенционални клинични проучвания на медикаменти, плащани от здравната 
каса. Това са напълно легални проучвания на вече пуснати и разрешени за продажба лекар-
ства и целта им е да се събират допълнителни данни за продукта – странични ефекти, до-
пълнителни терапевтични възможности и т.н.  

За проучванията на лекарите се раздават карти, в които се попълват данни на пациенти-
те – имена, кръвно налягане, пулс и за това как те се повлияват от конкретното лекарство. 
Раздават им се и безплатни мостри от проучваното лекарство; лекарите подаряват от него 
един-два пъти на пациента, след което той вече е „закачен“ и медикът започва да го изпис-
ва от списъка с безплатни и частично поети от здравната каса медикаменти. А съответната 
фармацевтична фирма печели, тъй като нейният продукт се изписва все повече и повече. В 
този случай в играта се включват и фармацевтите, при които се отчитат талоните от изда-
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дените рецепти за конкретното лекарство. Те също получават допълнителен бонус под раз-
лични форми.  

Тези практики, естествено, са неетични, защото пациентът не е информиран и му се съ-
бират лични данни, които отиват във фирмите – производителки на лекарства. Освен това 
така не се плащат данъци – ваучерите за лекарите се отчитат като разходи за персонала на 
фармацевтичната фирма и не се облагат с данъци. Лекарят също получава необлагаеми до-
ходи. Най-често подобни „програми“ се организират за хипертония и диабет, защото това 
са най-масовите болести. Те се правят основно за генерични препарати, т.е. лекарства с 
едно и също активно вещество, но от различни търговски марки. Те би следвало да имат 
еднакви терапевтични възможности, а щом са регистрирани у нас, трябва да са безопасни и 
качествени. Естествено, лекарствата може и да са еднакви, но различните хора реагират 
различно на тях, освен това при различните лекарства са различни помощните вещества, 
които могат да предизвикат и нежелани странични ефекти.  

За съжаление, в момента няма достатъчно надежден механизъм, който да е в състояние 
да „отсее“ етичните от неетичните методи, с които корпорациите влияят върху потребите-
лите и бизнес партньорите си. При всички случаи обаче етическите стандарти в бизнеса са 
фактор, който има своето значение и то е толкова по-голямо, колкото по-непримирими към 
нарушенията са останалите икономически агенти – партньори и доставчици, клиенти, профе-
сионални организации, неправителствени организации и т.н. А в ситуация на икономическа 
криза подценяването на един или друг фактор, който може да хвърли сянка върху името и 
репутацията на дадена фирма, увеличава рязко опасността от съвсем реални загуби. 

Дори на пръв поглед когато те изглеждат малко вероятни. 
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ЕТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ И МОРАЛНИ ПРОБЛЕМИ  
В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ НОТАРИУС  

И КЛИЕНТ 

Александър Павлов, нотариус,  

София 

Съгласно българското законодателство нотариусът изпълнява възложени му от държава-
та удостоверителни функции. С приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дей-
ност през 1997 г. и след провеждането на първия конкурс през 1998 г. дейността на нотари-
усите стана изцяло частна и самите нотариуси – свободно практикуващи юристи, в опреде-
лени населени места и при условията, предвидени в закона, там, където няма нотариуси, 
тези функции се изпълняват от съдии по вписванията и кметове при условията, предвидени 
в закона, както и от дипломатически и консулски представителства в чужбина. 

 В рамките на дейността си нотариусът прилага правилата на безспорното охранително 
производство, регламентирано от Гражданския процесуален кодекс. Съответно нотариусът 
влиза в определени юридически отношения с физически или юридически лица, които са 
отправили към него молба за извършване на определено нотариално удостоверяване – към 
осъществяването на определен фактически състав със съответните от това правни последи-
ци. Дейността на нотариуса представлява превантивно правосъдие; целта е да се постигат 
определени желани от страните правни последици и като резултат от това – да се избег-
не решаването на правния спор в съда. Нотариусът е длъжен да прилага действащото бъл-
гарско законодателство, в това число – етическия кодекс на Нотариалната камара, както и 
моралните принципи и правила в отношенията си с клиентите и останалите си колеги, и 
държавните и общинските органи на власт и управление. 

 На какви основни етически принципи се подчинява дейността на нотариуса в от-
ношенията между нотариус и клиент? Кои са техните източници?  

 Нотариусът влиза в определени отношения с клиентите – физически и юридически ли-
ца, като тези отношения са с различна продължителност и имат определени процедурни 
правила съобразно естеството на конкретния юридически казус. Нотариусът формира свои-
те финансови постъпления от нотариални такси, регламентирани в отделна тарифа. Съот-
ветно те зависят от броя приети клиенти, като естеството на нотариалните удостоверявания 
е различно. Голяма част нотариални удостоверявания се извършва за много кратък период 
– удостоверяванията на подпис, препис, дата и съдържание на практика приключват с на-
насянето на съответното извлечение в общия регистър на нотариуса. При извършването на 
сделки с недвижими имоти – основната дейност на нотариусите, нотариусът следва да про-
вери собствеността на продавача. Според спецификата на отделния случай и сложността на 
представените документи това може да отнеме много време. Законът за задълженията и 
договорите дава правна възможност да бъде възложено на нотариуса от страните да извър-
ши определени действия и да събира документи, да прави справки и да изяснява волята на 
страните. Това се регламентира от нарочен писмен договор между страните и нотариуса. 
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Този договор е условие за реализирането на имуществената отговорност на нотариуса кон-
кретно при сделките с недвижими имоти. 

Съвсем логично подобен договор предпоставя висока степен на доверие в отношенията 
между нотариус и клиент. Доверието е един от основните деонтологични, етически 
принципи в дейността на нотариуса. Поради естеството на тази дейност нотариусът е на 
първо място публична личност. Действията и извършените от него нотариални удостоверя-
вания имат съответните значими юридически последици в правния и обществения живот. 
Дейността на нотариуса е насочена към трайно регламентиране и регулиране на определе-
ни юридически, обществени и частни правоотношения. В този комплекс отношения дове-
рието е един от основните мотиви. Нотариусът извършва своята преценка върху базата на 
предоставените му от страните документи и данни. Те са източник на информация и основа 
за изграждане на неговата преценка. Нотариусът би могъл да даде погрешно заключение, 
ако някои от предоставените му данни са неверни или непълни. Изграждането на доверие е 
двустранен процес, в който активно участва и клиентът.  

Клиентът първи осъществява контакт с нотариуса и търси неговата професионална по-
мощ и съдействие. След осъществения контакт той е страната, която решава дали да му се 
довери, или не. Изборът на нотариус би могъл да бъде тема на друго изследване, свързано 
с проблема за нелоялната конкуренция, която влияе върху мотивацията на клиента. Това 
означава, че принципът на първоначалната мотивация при клиента, която се базира на до-
верието, се променя и заменя от принципа на ползата. Тази трансформация се отнася преди 
всичко за клиентите, използващи за първи път определен нотариус. При повторно или мно-
гократно ангажиране на определен нотариус може да се приеме, че е налице системно изг-
радено отношение с различна степен на доверие. Наличието на трайно взаимно доверие не 
означава, че нотариусът и клиентът могат да правят компромиси. Принципът на доверието 
не предполага нарушаване на правната сигурност от страна на нотариуса и не позволява на 
клиента да провокира или изисква подобно поведение от нотариуса. 
Същевременно възможностите на нотариуса за проверка на истинността на пред-

ставените му документи са твърде ограничени, защото невинаги съответните държавни 
и общински органи оказват нужното съдействие навреме. Ако някой от представените при 
нотариуса документи е неверен или неистински, това има твърде сериозни последици за 
валидността на нотариалното удостоверяване. Тези проблеми може да бъдат от гражданс-
коправен или наказателноправен характер. 

 Доверието към нотариуса и към професионалната гилдия като цяло се влияе и от друг 
силен фактор, каквито са медийната среда и работата на средствата за масова инфор-
мация. Влиянието им се опосредства от обществения отзвук на представените от тях отри-
цателни последици от съзнателно извършени правни нарушения при издаването на нотари-
ални удостоверявания, от една малка част недобросъвестни нотариуси. Трябва да отбеле-
жим, че зависимостта от медийното отразяване на дейността на нотариуса върху избора на 
клиент е значително по-сложна. Определено гражданите се стремят да градят лични впе-
чатления от работата на определен нотариус, а не от получената от вестниците и електрон-
ните медии информация. Дългосрочните отношения генерират висока степен на доверие в 
рамките на двустранния процес на взаимно съдействие и информираност. 
За да се стигне дотук и да се изгради висока степен на доверие, са необходими сериозни 

усилия от страна на нотариуса. В горепосочения комплекс отношения доверието, както 
отбелязахме, е двустранно. Нотариусът обаче има задължението да консултира компетент-
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но клиента, да го убеди, че притежава необходимите качества, знания, опит и морални 
добродетели, за да го привлече като клиент. Легитимността на професионалната му репу-
тация е в пряка зависимост от моралната му репутация. Последната оказва положително 
влияние в процеса на конкуренцията. Всъщност проблемът за конкуренцията е много сери-
озен и придобива с течение на годините още по-голяма тежест в условията на разрастване 
на нелоялната конкуренция, която пряко влияе върху пазара на нотариални услуги. 

Какви са проявленията на нелоялната конкуренция?  

На първо място, това са прилаганите занижени критерии, отнасящи се до: неизискването 
на определени документи, необходими за изясняване на волята на страните, както и на до-
кументи, необходими за оформяне на фактическия състав на нотариалните удостоверява-
ния, в това число и документи за платени данъци и такси; системното приемане на клиенти 
извън нотариалните кантори с посочено фиксирано работно време, тоест на друго работно 
място; определяне на друго или на други работни места в разрез с изискванията на закона; 
сключването на договори с частни лица с определени отстъпки от нотариалните такси; из-
готвянето на списъци от страна на банки и финансови учреждения, с които се поставят оп-
ределени нотариуси в привилегировано положение спрямо други; предлагането на приви-
легировани условия за нотариални удостоверявания и други, негласни споразумения ос-
новно в малки населени места с ограничен брой нотариуси, където се предлагат имотни 
облаги с цел привличане на клиенти.  

 На второ място, нелоялната конкуренция включва и фактическото принуждаване и пос-
тавяне в зависимост от страна на учреждение или институция – държавна, общинска или 
частно юридическо лице – да се използва само определен нотариус, без да се дава възмож-
ност на клиента да посочи такъв, избран от него. Основният проблем в случая е, че не се 
дава възможност за сравняване на професионалните възможности и качества на нотариуси-
те, а предварително се дава предимство на някои от тях. Не се посочва критерият, по който 
е преценено, че едни превъзхождат останалите. Липсата на критерии е много показателна 
за подобна практика. 

  Много са критериите, по които може да бъде направена оценка на професио-
налните качества на нотариуса. Промените в действащото законодателство са толкова 
динамични и сериозни, че се налага нотариусът и служителите в нотариалните кантори да 
отделят достатъчно време за своята подготовка, прочитането и осмислянето на норматив-
ната уредба и промените в нея, както и за съпоставка на отменени и действащи текстове, 
които следва да бъдат приложени в конкретния казус. Самоподготовката на един нотариус 
включва и изучаване на съдебната практика, практиката на останалите нотариуси, както и 
европейската. Професионалният опит се изгражда в процеса на юридическа практика; това 
може да стане и при упражняване на юридическа професия несвързана пряко с нотариална-
та практика и работа. 

 Моралните добродетели са отделна, твърде голяма тема за размишление и в рамките 
на настоящото изложение ще се огранича само до това, че законодателството създава твър-
де схематични рамки и критерии за нормите на поведение на нотариуса; критериите са 
твърде общи. В много страни има подробни деонтологични (етически) кодекси за поведе-
нието на юриста, в това число и на нотариуса. Мисля, че в България все по-ясна е необхо-
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димостта от създаване на подробен етически кодекс с правила за поведение на нотариуса, тъй 
като Законът за нотариусите и нотариалната дейност и Етичният кодекс на Нотариалната камара 
създават твърде общи правила и норми за поведение. Различни са критериите за допустимо и 
недопустимо, за разумния компромис и за нормите относно дължимото поведение на нотари-
усите. Съответно са различни и очакванията от обществото и от клиентите. 

  Личната мотивация в работата на нотариуса е следващият момент, на който бих искал 
да се спра в рамките на това изложение. Ако се абстрахираме от финансовата мотивация, 
тази проблематика може привидно да изглежда твърде ограничена, но само на пръв поглед. 
В България частният нотариат е твърде млад, липсва многогодишната традиция на големи-
те частни нотариални кантори, съществуващи в много европейски държави. Унаследяване-
то на клиентелата, каквото наблюдаваме при канторите с многогодишна традиция напри-
мер във Франция, може да бъде много добър пример. Законодателството у нас, поне досега, 
не допусна наследственото правоприемство в работата на нотариуса. 

 Нотариалните удостоверявания имат дългосрочни юридически последици. При до-
пуснати в тях неточности и грешки последиците са неблагоприятни за клиентите и за нота-
риуса. Добросъвестното и насочено към предотвратяване на правни спорове действие на 
нотариуса има обществено стабилизиращ ефект и същевременно популяризира сред клиен-
тите професионалните и личностни качества на нотариуса. В дългосрочен план логиката на 
един нормален, урегулиран пазар на юридически услуги би довела до утвърждаване на па-
зарен механизъм при търсенето и при самите нотариални услуги и до разрастване на дей-
ността на нотариалните кантори, които са избрани от клиента, а не от друго учреждение – 
например банка или финансова институция. В нашата страна обаче има някои специфични 
отношения, които твърде много повлияха, особено в последните години, на преразпределе-
нието на пазара на нотариални услуги. 
Друг основен етически принцип в работата на нотариуса е да уведоми клиента за 

правните последици от извършваните от него нотариални удостоверявания, в това 
число – за неблагоприятните последици. Такива биха възникнали при определени усло-
вия. Това не отнема задължението на нотариуса да запознае клиента с тях; даже напротив, 
той трябва да извърши това по начин, по който да не се допусне настъпването на подобни 
вредоносни последици за страните. Много пъти клиентите декларират готовност да прие-
мат неблагоприятни правни последици, след като вече са били уведомени за тях. 

  Докъде обаче се простира това задължение на нотариуса? По мое мнение той следва 
да разясни не само смисъла, логиката и механизма на конкретните правоотношения, но и да 
разгледа бъдещото му развитие при определени обстоятелства, както и отражението му 
върху страните и членовете на семействата им. Коректно е уведомяването за неблагопри-
ятни правни последици да бъде извършвано писмено, със съответната казуистика и при-
мерно разглеждане на вероятното развитие на съответните правоотношения. 
Спазването на закона е основен етически и морален принцип в отношенията нотари-

ус-клиент. Съответно и неспазването му е съществен морален проблем за нотариуса, кли-
ента и обществото. Твърде елементарно е да бъдат обяснени някои от проблемите в нота-
риалната практика с народопсихологически причини и културни различия. Въпросите за 
доверието в държавните органи, за трудовата дисциплина и за семейните ценности са акту-
ални в различна степен за различни страни. Многократно в практиката си съм се опитвал 
да вникна в логиката на много от клиентите си, които считат, че това, което е добро за 
държавата, не е добро за обикновения гражданин. При това нотариусът е в особена, меж-
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динно-контролираща позиция. От него следва да се очаква да знае как да бъдат постиг-
нати определени правни законосъобразни последици, а не как да бъдат избегнати. Много 
пъти практиката предлага примери в обратен смисъл. В такъв случай възниква въпросът: 
дали санкциите, предвидени в действащото законодателство за едно неправомерно поведе-
ние, са достатъчно възпираща мярка? Определено те не биха могли да бъдат подобна мяр-
ка, ако нотариусът не притежава вътрешно убеждение за санкция, формирано на базата не 
само на законови норми, но и на основание на собствени морални принципи. Характерът на 
критериите и основанието за тях може да бъдат предмет на отделно изследване. 

 В заключение бих посочил, че моралните проблеми на нотариалната практика са 
многообразни и многопластови. Те не може да се разглеждат изолирано от общественото 
развитие и от останалите сектори на обществения живот – финансов, политически, социа-
лен и граждански. За решаването им най-напред би трябвало да има подробен дебат за 
изясняване на причините, последиците и механизма за преодоляването им, за какъвто вече 
условията са напълно назрели.  
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V. ЕТИКА НА ФИНАСОВИЯ ПАЗАР 
 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР 

доц. д-р Валентина Драмалиева, 

УНСС 

Конкуренция и сътрудничество 

Конкуренцията е безусловна характеристика на свободния пазар. Тя е задължително ус-
ловие за съществуването и развитието на бизнеса. Обикновено се разглежда като нераздел-
но свързана или дори като част от него, като „conditio sine qua non“, като даденост или като 
нещо, което се подразбира. Противоречивата й същност поражда и противоречиво отноше-
ние към нея. Освен съревнование тя може да включва и ожесточено съперничество, в което 
често се жертват морални ценности. Това като че ли изключва сътрудничеството и не го 
допуска на пазара. В бизнеса конкуренцията често се абсолютизира и противопоставя на 
морала. Счита се дори, че именно заради нея моралът няма място в бизнеса. Сама по себе 
си тя наистина не прави бизнеса по-морален, но със сигурност – по-ефективен. Затова в 
бизнес етиката на конкуренцията се гледа като на формална справедливост – тя се възпри-
ема като положителен модел на поведение, защото е неотделима от същността на бизнеса. 
Заедно с това към нея се предявяват изисквания за съблюдаване на утвърдени и общоприе-
ти морални ценности, норми и механизми, т.е. за лоялна конкуренция. Това не е пречка за 
конкуренцията, а път за оптимизирането й. Така се стимулира ефективността в бизнеса, 
като същевременно се създават условия и за постигане на социална ефективност. 
Съвременните изследвания по управление на бизнеса, а и самата практика показват, че 

посочената специфика на конкуренцията не може да е аргумент за противопоставяне на мо-
рала, а също, че съперничеството далеч невинаги изключва сътрудничеството. Напротив – 
за развитието на бизнеса допринася както конкуренцията, така и сътрудничеството между 
бизнес агентите. То също е важно за постигане на основните икономически цели – печалба, 
задържане на пазара, разрастване и развитие. 
За да е успешно едно сътрудничество и за да допринася за ефективност на бизнеса, то 

трябва да е в състояние да си осигури по-голяма продължителност и да се превърне в парт-
ньорство. Това е възможно единствено ако отношенията между фирмите са основани на 
определени морални ценности и норми – честност, лоялност, справедливост, взаимно зачи-
тане на правата, спазване на договореното, поемане на отговорност, уважение. Бизнес ети-
ката подпомага и оптимизира сътрудничеството, което от своя страна повишава ефектив-
ността на бизнеса. 
В дългите и проверени бизнес връзки се поражда и изгражда доверието, което има изк-

лючително значение за по-нататъшното развитие на сътрудничество и партньорство. До-
пълнителна подкрепа в тази посока оказва и добрата репутация на партньорите, която зави-
си както от качеството на предлаганите от тях стоки и услуги, така и от зачитането на доб-
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рата бизнес практика в пазарното им поведение. Всеки предпочита да влиза в бизнес отно-
шения с фирми с добра репутация, защото така си гарантира сигурни сделки. В противен 
случай трябва да предприеме широкомащабни мерки за сигурност, за да предотврати евенту-
ални измами и загуби, което обаче е свързано с разходване на средства и време и намалява 
печалбата. Затова бизнес етиката съсредоточава усилията си за регулиране на отношенията 
между фирми в две посоки. Едната обобщава ценности и стандарти, осигуряващи сътрудни-
чество. Другата систематизира правила, които да контролират конкуренцията в разумни гра-
ници и във взаимен интерес на бизнес агентите, потребителите и цялото общество. 

Възможно ли е сътрудничество между конкуренти? 

Търсенето на сътрудничество между фирми, които се допълват в дейността си, е естест-
вено и обяснимо. Логично е то да се стимулира между производители и търговци, между 
проектанти и строители, между банки и инвестиционни фондове, между застрахователни 
компании и брокери и т.н. Самите те осъзнават смисъла на сътрудничеството и спонтанно 
го търсят, формирайки дълги вериги от фирми с взаимен интерес и зависимост. За тях то е 
безспорна ценност и цел. 
Същото се отнася и за сдружаването в бизнеса. Обединението на капитали под формата 

на тръстове, холдинги, фирмени мрежи; различните видове сливания и придобивания дати-
рат отдавна и се очертават като трайна тенденция на пазара. Те имат за цел осигуряване на 
траен растеж и развитие на бизнеса или осъществяване на големи инвестиционни проекти. 
Сътрудничеството е сърцевина на тези обединения и за тях е от изключително значение да 
си осигурят трайно партньорство, базирано на доверие, взаимно зачитане на интереси, гаран-
тиране на права, зачитане на етически стандарти и съблюдаване на добра бизнес практика. 
По-интересно обаче е, че сътрудничеството е от значение и за фирми с конкуренти ин-

тереси в определена област или бизнес сфера. Дори и тези, които се борят помежду си за 
едни и същи клиенти и за налагане на подобни стоки и услуги на един и същи пазар, имат 
интерес не само да се конкурират, но и да си сътрудничат. Сдруженията може да са про-
дуктови, браншови и регионални. За съжаление, увлечени в конкурентна надпревара, обик-
новено не им остава време да осъзнаят смисъла и ползата от сътрудничество помежду си. 
Нещо повече – често те се възприемат като врагове и предварително затварят вратите за 
общи действия, сътрудничество и партньорство. Подобно поведение не е от полза нито за 
тях самите, нито за бизнеса като цяло, нито за потребителите, нито за обществото. В опре-
делени случаи то даже е пагубно, защото някои цели на пазара са постижими единствено и 
само с общите усилия на конкуриращите се компании.  
Това е напълно валидно и за нашия финансов пазар. Там сега е важно да се търси и осъ-

ществява сътрудничество както между фирми с допълващи се интереси, така и между тези, 
които са в конкурентни отношения.  

Не само конкуренция „на всяка цена“, но и сътрудничество 

Разбираема е засилената конкуренция, която характеризира нашия все още изграждащ се 
финансов пазар и главно – отношенията между банки, между застрахователни компании, 
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между брокери, между лизингови фирми, между финансови (осигурителни, пенсионни, 
инвестиционни) фондове. Компаниите се борят за всеки клиент, но, за съжаление, често 
правят това с „всякакви“ средства. Те варират от изтъкване на несъществуващи предимства 
и разпространение на подвеждаща реклама – до непрозрачни условия в договорите, скрити 
уловки и откровени измами; от непочтено примамване на обучени служители – до злепос-
тавяне на конкурентите в бранша; от примамливи бонуси и отстъпки за клиентите до – 
фактическа принуда. Фирмите като че ли не си дават сметка, че нелоялната конкуренция, 
която практикуват, всъщност е насочена не само срещу съперниците им, но косвено и сре-
щу самите тях. Нелоялната конкуренция поражда недоверие в обществото към някои или 
към всички финансови институции, а също – към определени браншове или към целия фи-
нансов пазар. Освен това конкуренцията „на всяка цена“ създава непреодолими пречки за 
сътрудничество. Тя води до загуби за самите бизнес агенти. Затова не само от етическа 
гледна точка, но и чисто икономически е недопустимо да се толерират различни практики 
на нелоялна конкуренция. 

Защо е нужно сътрудничество на нашия финансов пазар? 

Наред със силната конкуренция и борбата за всеки клиент на нашия финансов пазар 
трябва със съвместни усилия да се решават проблеми и постигат цели, които не са по сили-
те на нито една отделна компания. Може да се посочат поне пет такива важни цели, пости-
жими единствено чрез сътрудничество между конкурентите на финансовия пазар: (1) изг-
раждане и утвърждаване на доверие у потребителите; (2) изграждане и развитие на финансо-
ва култура в обществото; (3) предотвратяване на финансови измами; (4) създаване на адек-
ватни закони; (5) налагане и съблюдаване на лоялна конкуренция и добра бизнес практика. 

(1) Изграждането и утвърждаването на доверие у потребителите към финансовите 
услуги и фирми е една от целите, постижими със сътрудничество. Макар и чисто етическа 
категория, доверието отдавна е придобило икономическа значимост и всеки начеващ в биз-
неса знае колко е важно за ефективността. За постигането му са нужни целенасочените съв-
местни усилия на всички компании в съответния бранш, както за предоставяне на качествени 
продукти (услуги), така и за постоянство в зачитането на бизнес етиката. И в житейските 
отношения, и в бизнеса, доверие се гради бавно и трудно, без компромиси. Същевременно 
малък провал и непочтеност може да станат повод за загуба на дълго граденото доверие.  
Всички от финансовия бизнес (банки, застрахователи, брокери, лизингови фирми, фон-

дове, др.) имат интерес да си сътрудничат, за да изградят добър имидж на бизнеса си. Това 
е постижимо, ако предлагат качествени услуги и съблюдават добра бизнес практика. Така 
едновременно се гарантира доверието на клиентите и се печели доверието на обществото, а 
заедно с това – нови клиенти. Никоя фирма не може да гради добро име и да постига пе-
чалба, ако в обществото има недоверие към нейната дейност. По същия начин, ако една 
фирма е непочтена към клиентите или към конкурентите си, тя предизвиква недоверие не 
само към себе си, но и към целия бранш и засяга всички. Затова сътрудничеството за изг-
раждане на доверие е от взаимен интерес за бизнес агентите, а също – и за потребителите. 

(2) Изграждането и развитието на финансова култура в обществото е друга важна цел, 
постижима само чрез сътрудничество между бизнес агентите от финансовата сфера. Има 
много причини, поради които на нашия пазар все още няма адекватна финансова култура. 
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Тя е на много по-ниско ниво от общата потребителска култура на хората. Тава е сериозна 
пречка за развитието на финансовите услуги и бизнес. Отговорност за формиране и разви-
тие на финансова потребителска култура (банкова, застрахователна, лизингова) носят 
всички от съответния финансов бизнес, но никой не може да постигне това сам. Нужно е 
сътрудничество за обединяване и координиране на общите усилия. Само така може да има 
задоволителни резултати. Компаниите трябва да проявяват инициативност и съвместно да 
инвестират средства и усилия за постигане на целта. Това включва съответни съвместни 
мерки за: 1) разширяване на общественото познание за финансовите институции – тяхната 
същност, възможности и механизми на действие; 2) изграждане на финансови навици, сти-
мулиращи потребителското поведение; 3) налагане сред потребителите на адекватни кри-

терии за избор на подходяща финансова институция или услуга. 
Сътрудничеството и инвестициите за формиране на финансова култура са оправдани, 

защото допринасят за привличане на клиенти, развитие на бизнеса, стабилизиране на паза-
ра и бъдещи печалби. Недалновидно е компаниите да абдикират от тази своя отговорност и 
да очакват, че финансовата потребителска култура ще се изгради от само себе си или че 
само държавата има ангажимент за това. Спонтанността би отнела много време, което е 
загуба за пазара, включително за тях самите. Високата финансова култура в обществото е 
от полза за потребителите, но и за печалбата на бизнеса. Затова съвместните инвестиции за 
нейното стимулиране са както етически, така и икономически обосновани. 

(3) Предотвратяването на финансовите измами е друга важна задача, постижима със 
съвместни усилия и сътрудничество на финансовите компании. Финансовите измами, из-
вършвани от злонамерени потребители или от мошеници, са сериозен риск и проблем за 
финансовия бизнес. Застрахователните компании, банките и лизинговите фирми най-вече 
са изправени пред тази заплаха и по необходимост трябва да се защитават, за да си гаран-
тират бизнеса и печалбата. Отговорността за предотвратяване и недопускане на финансови 
измами е не само на държавата, но и тяхна и изисква сътрудничество помежду им. 
От етическа гледна точка е важно да се взимат предварителни мерки, за да не се допус-

кат подобни практики, а не само да се търсят решения, когато те вече са налице. Подобни 
мерки обаче не са по силите на отделна фирма. Съществуват средства и механизми, особе-
но новите технологии, които може да ограничат до минимум измамите, но прилагането им 
е невъзможно без добра воля, общи усилия и съвместни действия. Такова универсално 
средство например би могло да бъде създаването и използването на обща база данни за 
потребителите в сферите на застраховането, банкирането и лизинга. Но дори новите техни-
чески средства не са от полза, ако липсва сътрудничество, взаимно споразумение, общи 
правила и мерки. Въпреки конкуренцията, сътрудничеството е важно за предохранителните 
мерки, както и за осъществяването на съвместен контрол над операциите и потребителите 
на всяка финансова услуга за превенция на измамите и предпазване от този сериозен риск. 
Споделянето на опит и обменът на информация за добре работещи мерки за сигурност съ-
що предполагат сътрудничество между фирмите. Погрешно е да се мисли, че ако конкурен-
тът е измамен, това засяга само него, а другите в бранша може да се облагодетелстват за 
негова сметка. На практика измамата срещу една компания рефлектира неблагоприятно и 
върху конкурентите й от съответния бранш на финансовия пазар. Съвместните усилия на 
компаниите от всеки бранш могат да са от полза за всички в бизнеса, а заедно с това – за 
клиентите и за цялото общество. 
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От етическа гледна точка е изключително важно, когато се взимат подобни мерки за си-
гурност и се сътрудничи в тази посока, да не се пренебрегва добрата бизнес практика. 
Трябва да се внимава при събирането и съхраняването на информация да не се нарушават 
потребителските права – човешки, граждански и икономически. Етически недопустимо е и 
недобросъвестно да се използва тази информация за други цели или за собствено облагоде-
телстване на фирмите. 
За противодействие на измамите във всеки бизнес от финансовата сфера обикновено се 

търси помощта на държавата и правния регулатор. Тяхното съдействие може да се мобили-
зира също чрез съвместни усилия и сътрудничество между компаниите от определен 
бранш. Абсолютизирането на конкуренцията и спасяването поединично в случая предвари-
телно обричат тези мерки на неуспех. 

(4) За устойчивото развитие на финансовия пазар безспорно са нужни адекватни закони, 
които да регулират както отношенията между бизнес агентите, така и тези с потребителите. 
Нужна е също волята на държавата да налага изпълнението на законите. Нужна е и волята 
на правния регулатор, за да осигурява процесуално това. Затова, когато на финансовия па-
зар срещаме неприемливи практики, най-често сме склонни да обвиняваме държавата, за-
коните, правосъдието. Компаниите също се оправдават с липсата на адекватни закони за 
регулиране на специфичните финансови отношения или с недостиг на достатъчно настой-
чива воля за тяхното спазване и прилагане. 
От етическа гледна точка обаче именно тези, които са активно ангажирани във финансо-

вия бизнес, трябва да поемат отговорност, а не да се оправдават с липса на закони, недобри 
закони и незадоволителни правни процедури. Те трябва да намерят верния път към законо-
дателя, държавата и правните институции, за да инициират адекватни закони, контролни 
мерки, правни процедури. Защото те познават по-добре от всеки друг в държавата специ-
фиката на финансовия пазар, на своя бранш и бизнес, както и онова, което е нужно като 
намеса „отвън“. И не на последно място – защото това е в техен интерес, а не само в инте-
рес на обществото, което е потребител на финансови услуги. 
Поемането на тази отговорност също не е по силите на нито една компания от финансо-

вата сфера, а само на съвместни усилия и сътрудничество между банкери, застрахователи, 
брокери, финансови къщи, финансови фондове и т.н. Нужно е те да се споразумеят в своите 
гилдии за основните приоритети, критерии и проблеми и да лобират заедно за приемането 
и прилагането на адекватно законодателство, контрол и правни процедури. Сътрудничест-
вото тук е надеждно средство за постигане на добри резултати. Конкуренцията, разбира се, 
не минава на втори план, но тя не бива да се абсолютизира. 

(5) Добрите закони и контролните мерки на държавата не са единствена възможност за 
балансиране на отношенията на финансовия пазар. Важно е също да се наложат и съблюда-
ват лоялната конкуренция и добрата бизнес практика. За това са нужни съвместни усилия 
и сътрудничество на компаниите в съответния бранш, а и в цялата финансова сфера. Те 
сами трябва да осъзнаят, че зачитането на основни етични ценности и норми е важно за тях 
самите, защото изгражда добрия имидж на всеки финансов бизнес и на цялата финансова 
сфера. Това им осигурява едновременно обществена приемливост и ефективност. Добрата 
бизнес практика засилва както доверието между самите бизнес агенти, така и доверието на 
потребителите към финансовия пазар и бизнес. Лоялната конкуренция стимулира инициа-
тивността и предприемчивостта за търсене на все по-качествени услуги, чрез извършването 
на които фирмите да се съревновават и да печелят. Нелоялната конкуренция може да се 
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превърне в заплаха не само за потребителите и за конкурентите в бранша, но и за самите 
фирми. Затова е недопустимо печалбата да се постига „на всяка цена“ – чрез измами, под-
веждане на клиенти, накърняване правата на конкурентите в бранша.  
Добрата бизнес практика на финансовия пазар не допуска да се абсолютизира не само 

конкуренцията, но и сътрудничеството. То също има своите ограничения и не може да се 
приема безкритично. Етически недопустими са картелните сдружения на пазара, които 
обикновено накърняват интересите на потребителите или на обществото, с което се нару-
шава балансът на финансовия пазар. Затова те са и юридически недопустими. 
Ненапразно сътрудничеството се е наложило като широко възприета етическа ценност, 

приложима не само в житейските отношения. Очевидно то има свое място и в бизнеса, без 
да противоречи на конкуренцията и без да я отхвърля. 
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ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ –  
МОРАЛНИ АСПЕКТИ  

Григор Димитров,  

Българска стопанска камара 

Развитието на пенсионното осигуряване e поставено пред поредица от изпитания и пре-
дизвикателства, свързани с радикалните промени, които настъпиха с принципите, характе-
ристиката и обхвата на неговата дейност. 
Промениха се организацията на дейността, принципите на осигуряване, начинът на фи-

нансиране, управлението на системата, характерът на осигурителните отношения, правата, 
задълженията и отговорностите на осигурените лица. Те засегнаха основни морално-етиче-
ски регулатори на отношенията в сферата на осигуряването, представите за морално допус-
тимо и морално осъдително в тази дейност, за отговорността на държавата, работодателите 
и за отговорността на гражданите за стандарта, който следва да си осигурят след пенсио-
ниране, за осигуряване на социалната сигурност в ежедневието. 
Въвеждането на нов модел и практика на осигурителните отношения предизвика и нала-

га промяна и преосмисляне на наложения и утвърден традиционен стереотип на отношение 
към осигурителните отношения, определящ се от традиционните представи за ролята, мяс-
тото и отговорността на субектите в социалното осигуряване. От друга страна, върху соци-
алното осигуряване като неразделна част от икономическата система на обществото влия-
ние оказват всички положителни и отрицателни последици, свързани с прехода към пазар-
на икономика. 
В обществото съществува консенсус по въпроса за неуредиците в пенсионната система, 

но липсва съгласие относно възможните изходи от създадената ситуация. Точно тук стои 
проблемът с отчитането и съобразяването с моралните и етическите фактори, стоящи в ос-
новата на функционирането на осигурителните системи, над които се надграждат и са 
свързани правните, икономическите и административни регулатори. Задачата е, като се 
анализират слабостите, нерешените проблеми и причините за тях, да се посочат и онези 
етически и морални норми, механизми и субекти, върху които може да се вземат консен-
сусни институционални, политически, законодателни и практически решения.  
Очевидно е, че проблемите, свързани с морала в осигурителните отношения, са част и 

отразяват проблемите, които са свързани с морала в икономиката. Поставям на обсъждане 
няколко проблема, които се посочват от БСК и се отнасят до нарушението на спазването на 
общоприети морални норми в икономиката. 
Първо – проблемът с фирмената задлъжнялост. Това явление по своя характер е ре-

зултат от типично проявление на некоректност, проява на липса на етика и морал и, в 
крайна сметка – от грубо нарушение на морално-етическите норми, върху които се основа-
ва всеки договор между икономическите субекти. Последствията са, че хиляди фирми с 
години не могат да си получат парите за произведени от тях и предадени на клиентите сто-
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ки или предоставени услуги. Това е ключов проблем не само за закъсалите, но и за работе-
щите компании. В условията на криза тази ситуация става още по-критична.  
Задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката се увеличиха 

драстично. Например през 2007 г., когато икономиката беше във върхова форма, задлъжня-
лостта на фирмите скочи несъразмерно – с 43 % при средно 15 – 20 % през предходните 
години. Ако проблемът продължи да се задълбочава със същите темпове, задълженията на 
фирмите може да се окажат около 165 млрд. лв. през 2009 г., което при БВП от 68 млрд. лв. 
прави корпоративна задлъжнялост 240 % от БВП при средна за ЕС от 130 %. 
Данните показват, че и за 2009 г. тази тенденция се запазва. По данни на НАП всеки месец 

фирми не изпълняват своите задължения за данъци и осигуровки в размер на около 60 млн. 
лв. За последната година и половина реално несъбираемите дългове на некоректни фирми и 
граждани са набъбнали с 1 млрд. лв. и вече достигат рекордните 5,8 млрд. лв. Давността по 
много от тях е изтекла, фирмите нямат имущество и реално парите не може да бъдат съб-
рани. Само през април 2009 г. в списъка с реално несъбираеми вземания са влезли нови 
59,5 млн. лв. Най-много са некоректните фирми от Варна и София.  
Бюджетът също генерира задължения към нефинансовите предприятия. Към 31.12.2007 г. 

невъзстановените данъци са 2,047 млрд. лева. В сравнение с края на 2006 г. увеличението е 
с 636 млн. лева или с 45 %. За сравнение прирастът през 2006 г. е 235 млн. лв. или близо 
2,7 пъти по-малък. 
Заради рекордното нарастване на задълженията на предприятията у нас се създава ико-

номическа структура, която не гарантира устойчивост. Това затруднява производствената 
дейност, поставя икономиката в риск, особено на фона на нулев или отрицателен растеж 
през 2009 г. В условията на криза всичко това може да означава само едно – верижни фали-
ти на предприятия, особено на малки и средни фирми. 
Второ – проблемът с ускореното възстановяване на ДДС. Решаването на този проб-

лем е изцяло задължение на държавата. Поради недостатъчен административен капацитет и 
заинтересоваността на държавната администрация да използва за други цели средства на 
фирмите, в момента в НАП се задържат повече от 2,5 млрд. лв. невъзстановен на фирмите 
ДДС, които също могат да се влеят в икономиката. БСК направи предложение за решаване 
на част от проблема, с което се цели да се мотивират онези работодатели, които са корект-
ни към бюджета и нямат задължения към ДОО и НАП. Предлага се данъчната администра-
ция да създаде регистър, в който да се включат предприятия, които са били изрядни при 
няколко поредни ревизии по ДДС. На тези фирми данъчният кредит следва да се възстано-
вява ускорено, в рамките на няколко дни. Естествено, може да има веднага след това про-
верки. Постепенно този регистър трябва да се попълва и по този начин да се мотивират 
коректните платци.  
Привеждам тези два примера, за да очертая мащабите на деформация на икономическите 

отношения. Теми, които не само, че не се дискутират, но и не стоят в дневния ред за решаване. 

За понятието „осигурителна тежест“ 

През последните години в публичното пространство и при дебати, анализи, коментари и 
официални документи, когато се обсъждат въпроси, свързани с размера на осигурителните 
вноски и тяхното разпределение между страните в осигурителния процес, се наложи поня-
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тието „осигурителна тежест“, като синоним на бремето, което изпитват страните в осигу-
рителния процес. 
Известно е, че основополагащ принцип на социалното осигуряване е солидарността. 

Внасянето в обществените фондове на осигурителни вноски, ставката на които е разпреде-
лена между участниците в осигурителния процес, в предварително определено със закон 
съотношение, е поведение и задължение на социално отговорните работодатели и осигуре-
ните лица. По тези причини в терминологията на социалното осигуряване е въведено поня-
тието осигурителна вноска, еднаква за страните в осигурителния процес. 
Възприетият термин „осигурителна тежест“ е израз на битуващото мнение, че осигури-

телните вноски по своята същност са ненужен товар за страните в осигурителния процес, 
от който трябва постепенно да се освобождават. Подобно отнасяне към един от фундамен-
тите на осигурителните отношения: 

- официално утвърждава позиция на отрицателното отношение към поетите осигурител-
ни задължения в обществения договор в осигуряването; 

- деформира съзнанието на осигурители и осигурени лица и не мотивира за доброволно 
и съвестно изпълнение на задълженията към осигурителната система от участниците в оси-
гурителния процес; 

- не способства за създаване на осигурителна култура, за възпитаване на съзнание за 
лична и корпоративна отговорност за социална сигурност. 
Закономерен е въпросът: ако се приеме подобна позиция, по какъв начин ще се осигури 

финансирането на социалните фондове при така утвърдения и действащ модел на социално 
осигуряване? 
Намаляването на осигурителната вноска е възможно, когато са налице реални възмож-

ности за привличане на допълнителен финансов ресурс от осигурителни вноски при създа-
лата се организация на социалното осигуряване. В противен случай се увеличава дефици-
тът на социалните фондове и се налага да се преразпределят средства от бюджета за нуж-
дите на социално осигуряване. Разчетите на специалисти от НОИ показват, че при намаля-
ване на размера на осигурителните вноски с 5 %, каквито идеи имат някои политици, се 
очертава дефицит във фондовете на ДОО от около 1 млрд. лв. 
Тази позиция мотивира създаването и развитието на „сив сектор“ в социалното осигуря-

ване. Неговото проявление е внасянето на вноски със занижени размери, укриването на 
доходи при внасяне на осигуровки, временното или постоянното прекъсване на осигури-
телните задължения на значителен контингент, особено в условията на финансова криза. 
Тезата за сивата икономика в социалното осигуряване е проява на социален нихилизъм 

към социалното осигуряване – възможност за оцеляване днес, без да се поемат задължения 
и отговорности – лични, корпоративни и за персонала, за социална сигурност за бъдещето. 
Основната причина за това явление е, че в годините на прехода към свободно пазарно сто-
панство не се създаде необходимата убеденост и зрелост в участниците в осигурителния 
процес да се чувстват и да действат като социално отговорни субекти. Все още господства 
мотивът за бърза печалба, за безнаказано нарушаване на правилата, за сметка на пренеб-
регването на социалната принадлежност и отговорност. Подценява се сигурността за 
днешния ден и особено – за бъдещето, за хуманното отношение и отговорност към наетите 
лица и техните семейства, към пенсионерите, които със своя труд са създали материалната 
база на обществото. 
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Парадоксалното е, че трите страни в осигурителния процес – работодатели, осигурени и 
държава, често имат негласно споразумение към това отрицателно явление. Създава се 
впечатлението, че има пресечна точка в техните интереси за мотивиране и покровителства-
не на тази дейност, макар и с различни мотиви: 
Работодатели. Общата позиция на работодателите е за намаляване на размера на осигу-

рителните вноски. Мотивът е, че по този начин се намаляват разходите за поддържането на 
високо равнище на заплащане на персонала и особено – на висококвалифицирания. Внася-
нето на осигурителни вноски в големи размери ограничава възможностите за инвестиции 
за технологично обновяване, за разкриване на нови работни места. По данни на НОИ през 
последните години от намаляването на размера на осигурителните вноски в бизнеса са ос-
танали около 10 млрд. лв. Анализите на БСК показват, че този ресурс не се използва целе-
съобразно в посока към инвестиране за внедряване на нови производства и технологии, за 
запазване на персонал и за разкриване на работни места. 
Типичните случаи на нарушаване на възприетите норми на поведение и правилата на 

осигуряване от работодателите са следните: 
- персоналът се осигурява на минималния осигурителен праг, а не на реалната заплата, 

която получава; 
- често висококвалифицирани специалисти и мениджъри фиктивно се преназначават на 

длъжности с по-ниски осигурителни прагове с цел да се внасят по-малки осигурителни 
вноски при запазване на реалното им възнаграждение. 
Данните показват, че около 1 млн. заети се осигуряват на минимална база, въпреки че 

реалната им работна заплата е далеч по-висока. 
Очевидно е, че загубите от постъпления на осигурителни вноски в социалните фондове 

при тази практика и отношение са големи и в резултат на това се засягат главно интересите 
на осигурените лица – получаване на ниски пенсии при пенсиониране, покриването на оси-
гурителните случаи е в размери, далеч по-ниски от реалните потребности на осигурените.  
Проблемите, които пораждат подобно поведение на работодателите, за съжаление, са 

продиктувани често и от некоректното отношение на административния и надзорния апа-
рат. За съжаление, редовните и коректни осигурители по правило са приоритетен обект на 
инспекторски и ревизорски проверки. Това създава усещането у тях, че да си добросъвес-
тен работодател е по-трудно, отколкото да си в сивия сектор и да не плащаш редовно и в 
пълен размер осигуровки, защото по този начин намаляваш своята конкурентоспособност с 
по-големи разходи за персонала и започваш да понасяш загуби, заради своята лоялност към 
закона и правилата.  
Работещи. Тезата и поведението на работещите е да отложат или намалят размера на 

задълженията си в социалното осигуряване. Счита се, че те са застраховани от рискове, а 
пенсионирането е далеч във времето. Нарушението на моралните норми в този случай има 
най-малко три измерения:  
Първо, липса на отговорност към себе си и семейството при настъпване на осигурително 

събитие – травма, болест, осигуряване на доходи след пенсиониране. 
Второ, липса на лоялност и отговорност към своите задължения по изпълнение на об-

ществения договор – към родителите, чиито пенсии изцяло се определят от размера на пос-
тъпленията в пенсионния фонд. 
Трето, нарушават задълженията си като страна в осигурителния процес. 
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В резултат потърпевши са всички по веригата: работещ – неговото семейство – неговите 
родители – пенсионерите  и като цяло – осигурителната система. 
Обобщени, причините за това поведение се изразяват в следното: липса на осигурителна 

култура; липса на контрол от държавата; усещане за безнаказаност; нагласа за приоритетно 
решаване на проблемите на днешния ден, за сметка на инвестиция за сигурност в бъдещия 
ден; работодателите подкрепят и стимулират това поведение. 
Държава. Нашето убеждение е, че държавата толерира това сериозно по мащаби и обх-

ват явление. Мотиви: мерките, които се вземат за пресичане на тази практика, са ограниче-
ни по мащаб, действия и категоричност, и се свеждат главно до административни наказа-
ния и глоби. 
Заедно с това имаме всички основания да защитаваме тезата, че държавата не е коректен 

осигурител на част от работещите в бюджетния сектор. БСК многократно и от години нас-
тоява да се приложи принципът на равнопоставеност в пенсионно-осигурителните отноше-
ния и последователно да се въведат солидарният принцип и справедливостта при осигуря-
ването във всички сфери и дейности. Предложението е държавата като осигурител: 
Първо, да прави осигурителните вноски за своите служители за сметка на бюджетите на 

съответните ведомства, а не те да се включват в общата субсидия за ДОО. Освен това пред-
лагаме държавните служители, кадровите военнослужещи от МО, служителите на МВР и 
служителите от правораздавателната система да внасят ежемесечно, както всички останали 
осигурени лица, осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях възнаграждение. 
Второ, размерът на осигурителните вноски, които се правят за кадровите военнослуже-

щи от МО, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система, да се при-
веде в съответствие и да отговаря на разходите, които се правят за отпускане на пенсии и 
обезщетения от ДОО. Сега с вноските, които се правят, не се осигуряват в пълен размер 
пенсиите и срокът, за който се получават. Подобна е и практиката при определяне на раз-
мера и начина на внасяне на вноските за здравно осигуряване на лицата, които се осигуря-
ват от бюджета.  
По този начин действителните разходи на бюджетни ведомства за осигурителни вноски 

за пенсионно и здравно осигуряване се скриват под формата на субсидии към ДОО и 
НЗОК. Нашето предложение е да се ограничат преразпределителните процеси в бюджета, 
да се осигури прозрачност при определяне на бюджетните разходи и да се формират реал-
ни бюджети на всички бюджетни ведомства, като се покажат в бюджетите реалните разхо-
ди за персонала, зает в тези сфери. 
По този начин субсидията, която се дава на ДОО и НЗОК, ще се изчисти от осигурител-

ни задължения на държавата към нейните служители и ще има характер и съдържание на 
реална субсидия. 
Нарушаването на моралните норми и утвърдените ценности в осигурителните отноше-

ния имат висока цена. Тя се проявява във финансовата стабилност на осигурителната сис-
тема, в ниския размер на пенсиите на сегашните пенсионери, в доверието към промените, 
които настъпиха в пенсионното и здравното осигуряване, в развитието на осигурителната 
система. Провеждането на ефективна социална политика и воденето на борба с бедността 
са възможни, когато обществото разполага със стабилни социални фондове, а осигурител-
ната система е адекватна на потребностите и изискванията на обществото.  
При анализа на осигурителните системи не трябва да се подценява и фактът, че пробле-

мите в социалното осигуряване като система, която има огромно влияние върху преоблада-
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ващата част от обществото, много често са обект на необосновани популистки изказвания и 
твърдения, които имат за цел по-скоро извличане на политически дивиденти от управлява-
щи и опозиция, отколкото поставянето и решаването на реални проблеми.  
Последователното ограничаване и преодоляване на деформациите в осигурителните от-

ношения изисква разработване и приемане с консенсус от политическите сили на единна 
държавна политика и дългосрочна стратегия за пресичане на подобна практика, като се 
използва широк инструментариум от средства: комплекс от административни мерки, ефек-
тивни наказателни санкции и принуда, образователни и възпитателни мерки и мероприя-
тия, мотивация и специално отношение към лоялните осигурители и осигурени, повишава-
не на квалификацията на кадрите от сферата на осигуряването, популяризиране на положи-
телен опит и т.н.  
Заедно с това от изключителна важност е да се повиши доверието в институциите и в 

самата осигурителна система, във формирането на висока осигурителна култура на населе-
нието за доброволно спазване на осигурителните задължения като фактор за осигуряване 
на по-добро ниво на социална сигурност. 
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ЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО  
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ИЗМАМИ 

ст.н.с. II ст. д-р Стойчо Йотов,  

н.с. д-р Богдана Тодорова,  

ИФИ – БАН, 

Юрий Тодоров,  

председател на Асоциация за застрахователна сигурност   

Застраховане и застрахователна измама 

Животът е пълен с изненади и рискове и те невинаги са приятни. Постоянните заплахи 
пораждат необходимост от сигурност, а също и от справедливо и навременно възмездяване 
на щетите и пострадалите. Като един от основните видове бизнес застраховането има за цел 
да стои в началото на стабилизиращите елементи на всяка съвременна пазарна икономика. 
Освен чисто икономически характер застрахователният бизнес има и стабилизиращ, со-

циален и психологически аспект за обществото. Общественият ангажимент на застрахова-
телния бизнес е да задоволи потребностите по възможно най-добрия и взаимно приемлив 
начин, но без това да става „на всяка цена“. 
Както всяка човешка дейност застраховането се основава на открити и честни взаимоот-

ношения, базирани на договорна основа. Моралните задължения в този договор са основа-
ни на задълженията на застрахователната компания да компенсира пострадалите свои кли-
енти при настъпване на определени щети. Трябва да отбележим, че застрахователната ком-
пания основава своите икономически възможности на обществените средства на всички 
застраховани. Тя акумулира тези средства и е гарант за тяхното преразпределение върху 
всички пострадали, но не на всяка цена и не при всички обстоятелства. Съответно застра-
хованите са длъжни да изпълняват определени задължения – да заплатят определената от 
застрахователя цена за услугата, да посочат обстоятелствата при сключването, да изпълня-
ват определени задължения съгласно някои закони и други. Както всеки договор този за 
застраховка, освен чисто финансови и икономически интереси, има и морални. 
Тези морални аспекти бихме могли да разделим, най-общо, в две основни групи – на 

застрахователната компания, на нейните сътрудници (агенти) и на застрахованите 
лица и техните посредници (брокери). 
Моралните аспекти на застрахователя са следните: 
- да предостави на застрахованото лице пълна, вярна и точна информация за застрахова-

телния продукт; 
- да изчисли справедливо премията, дължима от застрахования, съобразно неговия риск; 
- да предостави необходимите препоръки и начини за предпазване на застрахованото 

имущество; 
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- да напътства застрахования и го подпомага при настъпване на събитие за намаляване и 
преодоляване на последиците; 

- справедливо да изчисли и заплати дължимото обезщетение при настъпване на застра-
хователно събитие. 
Всички тези задължения са описани стриктно в Общите условия на застрахователите 

при сключване на застрахователния договор. Съгласно измененията на Кодекса по застра-
ховане през 2007 г. застрахователите са задължени да предоставят общите условия на заст-
рахованите лица при сключване на договор. От друга страна, с цел недопускане на злоу-
потреби от страна на застрахователни дружества при настъпване на събитие държавният 
регулатор – Комисията за финансов надзор, задължи застрахователните дружества да пуб-
ликуват на своите сайтове изискванията за предоставяне на документи и сроковете при 
настъпване на щета. 
Застрахователните компании осъществяват своята дейност основно чрез посредници – 

агенти и брокери. В този аспект бихме могли да разделим моралните ангажименти и инте-
реси на тези две категории лица в зависимост от тяхното представителство и икономически 
дейности. Ако приемем, че и двете категории лица са продавачи на продуктите на застра-
хователя, чисто законово агентите са посредници на компанията и носят отговорност пред 
нея, въпреки че съдействат за сключването на договора между клиента и компанията. Съг-
ласно КЗ те нямат право да представляват дори двама застрахователи по един и същи вид 
застраховка. 
Брокерите са с по-сложни и отговорни задачи. На практика те са съветници на клиентите 

и представляват техните интереси пред застрахователя. Те преговарят от тяхно име, уреж-
дат различните условия и изисквания на застрахования, съветват и договарят най-изгодната 
цена и условия, както и това при кой застраховател да се сключи застраховката. Законът 
позволява те да представляват повече от един застраховател по всички застраховки. Въпре-
ки големите прилики и това, че и двете категории лица взимат в крайна сметка възнаграж-
дението си от застрахователя, брокерите са морално задължени спрямо своите клиенти, 
докато агентите са продавачи на застрахователя. 
Възниква въпросът: каква морална отговорност носи застрахователният агент? На прак-

тика неговият икономически интерес е да продаде продукта на повече клиенти. Този инте-
рес в много случаи противоречи на този на клиента. Стига се дотам, че за да продаде заст-
раховката, застрахователният агент понякога укрива или не съобщава определени изисква-
ния по договора, не разяснява задълженията на клиента или не вписва определени детайли 
по договора. Впоследствие клиентът разбира, че ги е пропуснал или не е бил своевременно 
информиран за тях и това води до неприятни последици за него. Излиза, че застрахователят 
е заблудил клиента при сключването на договора и на практика той няма да получи пълно-
то обезщетение. От тази гледна точка застрахователите би трябвало да носят пълна отго-
ворност за действията на своите представители. В действителност договорите на застрахо-
вателя с неговите агенти прехвърлят отговорността върху самите агенти дори и чисто ико-
номически. С предоставянето на общите условия застрахователят изчиства своята морална 
отговорност. Той не се смята за отговорен за това, че клиентът не се е запознал с тях и не 
ги е спазвал. Даже в повечето полици изрично се прибавя писмена декларация, подписана 
от клиента. 
Морално-етическите норми изискват да се прецизира тази отговорност на компанията и 

същата да извършва обучението и последващия контрол върху дейността на своите агенти. 
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Повишаването на общата застрахователна култура е важен фактор, но елементите на тази 
култура включват и задължението на застрахователите да контролират процеса. 
Моралните задължения на застрахования са няколко: 
- да предостави пълна, точна и изчерпателна информация относно застрахования обект; 
- да спазва всички разпоредби и препоръки на застрахователя по опазване и съхранение 

на съответния обект с грижата на добър стопанин; 
- да предоставя на застрахователя своевременна и точна информация по изменението на 

рисковите обстоятелства; 
- да се стреми да запази и намали щетите по увредения обект;  
- да посочи вярно и точно причините и обстоятелствата по настъпване на застраховател-

ното събитие и да предостави данни за размера на щетите. 
Всички тези фактори са важни за определяне на правилното обезщетение на клиента. На 

практика клиентите много често проявяват немарливост или нежелание да спазват тези 
правила. Дори често използват тези възможности за извършване на измами, като съзнател-
но укриват или не съобщават факти, които впоследствие използват. През целия свой съзна-
телен живот индивидите се сблъскват с различни по своето съдържание и вид измами и 
лъжи. Няма човек, който да не е разбрал, че въпреки съзнателния си стремеж да не мами и 
лъже, измамата и лъжата му помагат в различни житейски ситуации. От психологическа 
гледна точка, измамата е един от най-лесните начини да се извлече определена полза. 

Съществуват два основни начина да се забогатее бързо: 
- да откраднете или ограбите някого; 
- да измамите. 
 В световната история и практика обществото е отделяло многократно по-голямо внима-

ние и енергия за ограничаването на първия от двата начина, като същевременно вторият 
начин по своите мащаби превишава многократно финансовите загуби за обществото от 
първия. 
Темата за застрахователните измами е обемна и многостранна, затова в рамките на това 

изследване е невъзможно да бъде обхваната изцяло. Застрахователните измами може да 
бъдат разглеждани както от гледна точка на юридическата наука, така и от икономическа, 
криминологична и психологическа гледна точка. Според Изследователския център по заст-
раховане на САЩ (IRC) 23 % от всички анкетирани са заявили, че са извършили някакви 
фалшификации при предявяване на претенции към застрахователите1. 
Ако разгледаме какви всъщност по обществен статут са измамниците, ще установим, че 

измамник може да бъде всеки. Научните изследвания в САЩ показват, че всеки трима от 
десет работници са готови да откраднат, други трима ще откраднат веднага щом имат така-
ва възможност, а само четирима от десет ще останат честни2. 

                                                   
1 Kelly, S., Impact of Fraudulent Claims on Health Care Costs, Statistical Bulletin, October – December, 

1991, p. 13. 
2 Reich, K., Survey Finds Many Condone Lying to Insurers, The Los Angeles Times, Nov. 19, 1991, p. A26. 
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2. Фактори, обуславящи застрахователната измама 

а) Възможност 

Възможности за извършване има и при другите видове престъпления, но рисковете да 
бъдат разкрити са значително по-големи. В случаите със застрахователните измами въз-
можностите са многообразни и свързани с различните житейски ситуации, които е трудно 
предварително да бъдат описани или класифицирани. Всъщност измамата в застраховането 
има една много важна отличителна черта, която липсва при много други престъпления – 
тя се базира на реално съществуващи житейски ситуации, които ежедневно се случват 
в обществения живот. Кражбите, пожарите, грабежите, злополуките, пътнотранспортните 
произшествия, природните стихии, авариите и др. са част от всекидневието. Обстоятелст-
вата, при които те настъпват, са разнообразни, чести и реални. Понякога са и невероятни. 
Именно на това разчитат измамниците. При съставяне и измисляне на схемите, когато е 
трудно да предизвикаш или инсценираш събитието, стремежът е то да се доближи макси-
мално до действителната обстановка, белезите и доказателствата или да се ограничат и 
елиминират изобличаващите инсценировката следи. 

б) Незначителна наказателна отговорност 

Причината за ниската степен на наказателна отговорност и преследване на този вид 
престъпления е обществената нагласа за значително по-голяма приемливост към този вид 
престъпления. Ако анализираме строгостта на наказателната отговорност, заложена в На-
казателния кодекс, ще установим, че при останалите престъпления от сходен тип – кражба, 
грабеж, присвояване, тя е много по-висока. Обществото е много по-чувствително към пре-
ките посегателства срещу личността, отколкото към тези срещу юридически субекти. Из-
мамата в сферата на застрахователния бизнес е свързана с накърняване на финансови инте-
реси на големи финансови институции. Обикновено хората са по-склонни да приемат из-
вършването на измамническо престъпление, дори с по-висока финансова загуба, отколкото 
да приемат пряко посегателство върху собствеността си. Обществото се отнася сравнител-
но спокойно към този вид престъпления, особено ако те са извършени срещу големи фи-
нансови институции.  
В допитване до 1030 американци, от които 29 % са подавали заявления за застрахова-

телни щети, с цел да бъдат установени причините за извършване на застрахователни изма-
ми на въпроса: „Защо се извършват застрахователни измами?“ според анализа на кон-
султантската фирма „Accenture“1 са се получили следните резултати: 

 - 65 % от всички застраховани са склонни да увеличат или представят неверни факти с 
цел получаване на по-големи обезщетения; 

- 23 % от всички анкетирани са заявили, че са извършили някакви фалшификации 
при предявяване на претенции към застрахователите. 

                                                   
1 Kizorek, B., P. Lees-Haley, Psychological claims investigation, How to Determine the Psychological 

Claimant. 
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Според данни от направено през 2002 г. изследване на две от най-големите организации 
в САЩ, занимаващи се с разследвания на застрахователни измами – ISO (Insurance Service 
Office) и Изследователски център по застраховане (IRC), на въпроса: „Защо се извършват 
застрахователни измами?“ анкетираните са отговорили така: 

- 49 % вярват, че за извършителите на застрахователни измами няма да има наказателни 
последствия; 

- 30 % смятат, че застрахователните измами се извършват заради бърза и лесна печалба; 
- 21 % считат за редно да излъжеш застрахователя, защото застрахователните премии са 

прекалено високи. 
Горните факти недвусмислено говорят, че повече от половината от обществото не нами-

ра никакви морални или юридически упреци към извършването на застрахователни изма-
ми1. Тази обществена търпимост и толерантност е основен елемент от психологическата 
нагласа на измамника. Тя е сравнима с основната психологическа характеристика на всяка 
измама – „самооправданието“. При застрахователната измама то даже е по-силно. Ако при 
другите видове измами става дума основно за личностно самооправдание, тук е налице 
„обществено оправдание“. Обществената нагласа и толерантност в дадения случай подпо-
магат вътрешното решение да се извърши измама.  
Хората се отнасят много по-благосклонно към престъпника, нарушил правата на държа-

вата, отколкото към измамилия частни фирми. Измамилият и ограбилият голяма корпора-
ция са по-симпатични, отколкото такива, които са ощетили малка частна фирма, а моше-
ник, който е измамил финансова институция, е по-малко антипатичен от престъпник, разо-
рил производствено предприятие. 

в) Бърза и лесна печалба 

 Осъществяването на бърза и лесна печалба, с малко рискове от наказателни и фи-
нансови последици и многообразни възможности е основният движещ мотив за заст-
рахователните измами.  
Трябва да се подчертае, че морално-етическите проблеми в застраховането се основават 

не само на икономическите и договорните отношения, но имат и дълбок социално-психо-
логически характер. Въпросът кой кого лъже остава открит: застрахователят – своите кли-
енти или те – него; колективната вина или индивидуалното благо. И двете страни имат 
своите морални оправдания за действията си – застрахователите пазят колективния инте-
рес, а застрахованите – личния (бизнес, здраве, семейство, имущество). 
Дотук бяха разгледани някои проблеми в сферата на застраховането в условията на една 

нормално функционираща държавна система. В заключение бихме искали да обърнем вни-
мание на факта, че след демократичните промени през 1989 г. сферата на застраховането, 
която по принцип трябва да има стабилизиращо за обществото значение, се превърна в ед-
на от първите зони, към които се насочи новосформиралата се престъпност в България. 
Нека си спомним как в зората на демокрацията не съществуваше магазинче в страната, ко-
ето да не бъде „застраховано“ от дадена „силова групировка“. В този случай бе нарушен не 
само принципът на доброволността, но се създаваше масова психоза за ненаказуемост на 

                                                   
1 Мошенничество в страховании, в. „Ведомости“, № 24, 13.02.2003. 
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престъпните групировки. Тогава масово явление бяха и кражбите на коли. Всяка кола, коя-
то не бе застрахована при определени компании, ставаше обект на посегателство, което на 
свой ред принуждаваше собственика да върши този вид застраховка. Появиха се и нов вид 
застраховки – срещу отвличания на новобогаташи. Оттук възникват и два въпроса: 

- Застрахователят стои ли в основата на този вид престъпление? 
- Застрахователят във връзка ли е с престъпна група?  
И по-общите въпроси: какво прави държавата срещу този род престъпления? И ако пра-

ви, достатъчно ли е то? На чия страна стои държавата – на страната на организираната 
престъпност или на тази на честните данъкоплатци? 
Ние не сме убедени, че държавата на този етап прави всичко необходимо да защити сво-

ите граждани. Ще се радваме, ако вбъдеще тя ни опровергае с конкретни действия. 
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БАНКОВИЯТ ДЕЯТЕЛ В БЪЛГАРИЯ  
ПРЕД НЕОВЛАДЕНИТЕ ЕТИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА  

НА ПРЕХОДИТЕ „ВИРТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ –  
РЕАЛНА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА“ 

докторант Димитър Папукчиев,  

ИФИ – БАН 

  Бизнес културата и вплетената в нея етическа култура  
на бизнес деятеля са като гравитацията – не я откривате,  

докато не решите да прекрачите нейните граници. 

Ф. Тромпенаарс 
          Ч. Хампдън-Търнър 

 
Да, Тромпенаарс и Хампдън-Търнър са прави: потопеният в бизнес дейността производи-

тел, търговец или банкер съществува, погълнат от бизнес всекидневието, и дълго не забелязва 
гравитационните сили на духовно-етическото, докато „гранични ситуации“ и мощни икономи-
чески вихри не го запратят в силовите полета на тези духовни времепространства. 
Бизнес етическите подходи – това са духовно-практическите парадигми, невидимите ин-

телектуално-хуманистични пространства, пред които се изправя „homo economicus“. Ще 
сгрешите, ако приемете, че моралната култура в бизнеса е нещо отвъд аналитичното мис-
лене, нещо външно, внесено в логическата и техническата рационалност на бизнес дейст-
вието. Ще сгрешите и ако отъждествите морално-оценъчното действие единствено с култу-
рата на чувствата, с интуитивно-хуманистичното предсъзнателно, подсъзнателно и след-
съзнателно ценностно отношение към бизнес действията и бизнес резултатите. 
За мен раждащата се, „ставащата“ съвременна българска бизнес култура и бизнес етика 

е особено сложна сплав от аналитичност, подсъзнателност, интуитивност, чувственост, ако 
щете – страст на икономическото действие. 
Казват, че тази сплав изгражда архетиповете на бизнес етическата култура като непов-

торимо завладяващ синтез на „Ratio“ и „Emotia“. 
Двете лета – на 2007 и 2008 г. трябваше да прекарам в задължителна тримесечна студен-

тска практика сред деятели на българските финанси. От тези броени дни и часове на учебна 
практика открих в тези бизнес дейци две ярко открояващи се духовно-практически и мо-
рално-етически синтетични характеристики, които искам да споделя с вас. 
Първата синтетична етико-хуманистична парадигма на днешния български банков дея-

тел и финансист – това са наследените сякаш от Иван Хаджийски жива памет и преклоне-
ние пред личностните архетипове на българската финансова култура и етика от епохата 

на Българското възраждане. 



 168 

Националният идеал на Възраждането – Свободата –  

изпълваше с нравствен смисъл и търговската дейност на българите. 

         Иван Хаджийски 
И не само търговската, ще добавим ние, но и производителната, и финансовата актив-

ност на предосвобожденските дейци… 
Това даваше основание на банковите деятели, които отговаряха за нашата студентска 

практика, да подчертават изрично и категорично: възрожденските дейци на българския 
бизнес бяха една отворена за европейските простори стопанска общност. 
Не вярвах отначало на очите си, когато ми дадоха да прочета у Фернан Бродел, че Ле-

ванта, тоест цялото средновековно Средиземноморие, разполагало през ХVІІІ в. с три го-
леми хамбара – Египет, Гърция и България. Когато наставниците на моята студентска 
практика посочваха оживените стопански връзки на именни и безименни предосвобожденски 
български търговци и манифактуристи с Дубровник, Хамбург, Любек, Александрия, Будапеща, 
Виена и т. н., те подчертаваха дебело, че без предосвобожденски финансисти като братя Евлоги 
и Христо Георгиеви, без тяхната Финансова къща в Букурещ, без канторите им, пръснати от 
Санкт Петербург до Берлин, от Бордо до Лондон и Манчестър, от Цариград до Барселона, това 
европейско присъствие на българския бизнес би било невъзможно… 
Впечатли ме подчертаният исторически и моралистичен реализъм на моите наставници 

в оценката на личностните етически качества на архетипа български бизнесмен и банкер от 
Възрожденската епоха. Заедно с Иван Хаджийски те възприемаха българския прабизнесмен 
като самоуверен и авторитарен икономически властелин. За тях той е бил инициативен и 
енергичен деятел, „знаещ своята цена майстор на своето дело“. 
Те винаги подчертаваха неговите качества на неуморен труженик, любознателен и отк-

рит за всичко ново, което обещава успех и удовлетворява амбиции. Заедно с Хаджийски 
моите ментори в съвременните финанси и банково дело питаха: „Може ли този възрожден-
ски стопански деятел да не се чувства необходим, независим и горд със себе си?“ 
И след този апотеоз на архетипа „български бизнесмен“ веднага следваше изненадващи-

ят въпрос на моите практически учители по финанси и банково дело, който ме завари на-
пълно неподготвен и безсилен за вразумителен отговор: „Е, добре! Толкова положително-
едномерен ли е моралният лик на архетипа български бизнесмен? А къде остана лукавство-
то, хитроумието, ищахът за надлъгване, парвенющината? Нямало ли е у тези възрожденски 
бизнес деятели нещо от тъпигьозлука на Алековия Бай Ганю? Нямало ли е у тях нещо от 
двуличието и лицемерието на Каравеловия Хаджи Генчо?“ 
Имало е, твърдяха моите ментори в днешните стопански и финансови практики. Имало 

го е аморалното и понякога то е било в излишък! И то е било толкова отблъскващо, колко-
то проявите му у съвременните деятели на сенчестата икономика, у съвременните „мутри“ 
в българския бизнес. Българският фолклор от Предосвобождението ги е поетически зак-
леймил и митологически осъдил! 
Достатъчни са два примера на това поетико-етическо отрицание! 
Първият е народната легенда за „Потурнак Кочо от Аликочово“. Обещали турските аги на 

Коча: „Турчин ша та правим, пари много ша ти дадем, чифлик ша купиш!“ Склонил Кочо, ста-
нал Али, станал чифликчия… И с богатството, спечелено с отцеругателство и алчност, започна-
ли неговите нещастия – загубил семейство, разкаянието го довело до лудост… 
Оттогава българската памет пази името на неговото прокълнато село – Аликочово. 
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И с каква болка моите учители по етическа култура в бизнеса ми припомниха изобличи-
телния патос на народно-песенната присъда над алчността, перченето с имане, просташко-
то самоопиянение от богатство и власт: 

 
   Даде Господ болгарину 

   да царува, да благува… 

   ------------------------- 

   Болгарин се наголеми, 

   че не знае какво прави, 

   какво прави, какво струва… 

   С коня ходи у черкова. 

   С коня стои, комка зема. 

   Пък с маждрака нафор дига, 

   с калъч куните целува! 

 

Как да не открием в тази народна песен днешните новобогаташки парвенюшки перчения 
със свръхмощни джипове, с луксозни мерцедеси, с къщи като замъци и показно разточи-
телство на днешния псевдоелит на българския бизнес? 
И друга изненада: моите финансови Вергилиевци през деветте кръга на Българския биз-

нес апокалипсис на ХХІ в. ми припомниха неотменно категоричното отхвърляне от Иван 
Хаджийски на максимата „Българска му работа!“. Припомниха ми, че в „Бит и душевност 
на българския народ“ той безусловно не приема внушението, че всички пороци в българс-
кия стопански живот са наше родово наследство, заложено в кръвта на българина. Не, това 
не идва от кръвта в жилите ни! То е наследено от една историческа преходност и ще умре 
заедно с нея – мъчително, бавно, но неотклонно. Иначе, подчертава бележитият български 
народопсихолог, „се убива чувството за национална гордост, пепели се социалният патос, 
гаси се напрежението на историческия ни устрем“. 
Трябва да се учим на поетическо преклонение пред стопанскоисторическото дело на 

възрожденските праотци на днешния български бизнес. Този архетип на българския биз-
несмен и финансист беше скроен по европейски, по планетарни мащаби. Пред него, пише 
Иван Хаджийски, „…лежаха пространствата на необятната турска империя... Той бе стоял 
в сянката на пирамидите, познаваше градовете от Цариград до Басра като собствения си 
двор, плюеше с известно високомерие във водите на Златния рог, знаеше водите на тихия 
бял Дунав от бреговете на Виена, бе съзерцавал Черно море от планините на Крим… Той 
мислеше вече с паралели и меридиани…“1. Новите форми на интензивен труд, подчертава 
авторът, изграждаха у стопанския деятел от Възраждането „лична изобретателност, на-
ходчивост, съобразителност, усилия към съвършенство, съревнование и напредък с 
неограничени перспективи… Това беше личност, която растеше в дълбочина и ширина, 
която се обогатяваше с нови качества, с нови културни и нравствени ценности“2. 
Тежко ни като българи, като бизнес деятели и банкери на ХХІ в., ако забравим безсмърт-

ната заръка на Иван Хаджийски в стопанското наследство на възрожденците да виждаме 
историческата и хуманистичната висота на Духа… Да не забравяме никога, както ни учеше 

                                                   
1 Хаджийски, И., Избрани произведения, том І, С., 2002. 
2 Пак там, с. 229 – 230. 
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той, че например „книголивницата и книгопродавницата на Христо Г. Данов не беше пред-
приятие „Купи за грош, продай за два“, а по същество беше първото и най-велико бъл-
гарско Министерство на просветата“. 
Така стигаме до втората етико-хуманистична парадигма на съвременното българско фи-

нансово и банково дело: Българските банки като място, където компютърните мрежи, 

аудиовизуалният свят на информационните технологии и интернет превръщат „вирту-
алната реалност на парите“ в „реална виртуалност“ на българската икономика. 

 

        Преходът към икономика на знанието  

на ХХІ в. задвижва нови хора и нови системи  

за представяне и пресъздаване на идеи. 

         Алвин Тофлър 
 
Алвин Тофлър е прав. Съвременната българска икономика може да е икономика на по-

лупериферията на постиндустриалната цивилизация, сбутана в полусрутените предградия 
на цивилизацията на световния „Златен милиард“, но нейните дейци, както посочва Еману-
ел Уолърстейн, преодоляват илюзиите на линейното развитие и разбират, че българският 
свят, както цялото човечество днес, се управлява от „стрелата на времето“, която в хаоса на 
исторически и стопански вихри отдалечава българското стопанство от състоянията на оп-
ределеност, застиналост и равновесие. 
Това обяснява защо днешните български бизнесмени подкрепят позицията на Уолърс-

тейн, че днес, в първите десетилетия на ХХІ в. от стопанския деятел се изисква „висока 
морална отговорност, рационални действия с честни намерения и решимост да се открие 
по-съвършен и благороден исторически път“. Неопределеността на виртуалния свят на 
съвременните финанси Уолърстейн определя като „прекрасна, доколкото тъй наречената 
определеност би означавала морална смърт“. Та нали, продължава той, „ако нищо не е оп-
ределено окончателно, бъдещето е отворено за творчество и ние можем да влезем в един 
по-добър свят, ако сме готови да изразходваме за това нашата морална енергия“1.  
В компютърната реалност на „електронните“ пари на съвременните български банки ние 

се озоваваме пред „виртуални икономически събития и състояния“, които банковият деятел 
преживява като „самообрази“ на изпълнявания от него професионално-дейностен акт с ти-
пичната виртуална обективация, фрагментаризация и спонтанност. Та нали всяка виртуал-
ност – и виртуалните пари също – тръгва от вътрешните духовни сили на човека, от него-
вата морална доблест. Да не забравяме – латинското название на доблест е „virtus“! 
Всичко, казано дотук, се свеждаше за мен до философско-аналитична рефлексия върху 

човешките проблеми, родени от глобализираните финансови потоци, от тяхната „полион-
тичност“ във виртуалното пространство. Но стана така, че шестмесечната ми специализа-
ция ме сблъска с три реални, ако щете, трагично-парадоксални банкови ситуации. 
В първия случай банков брокер разполагаше с „мигове компютърно време“ да защити 

банковите влогове на над 40 хиляди български работници и служители… 
Вторият случай засягаше финансовата защита на интересите на българска козметична 

компания при международна банкова транзакция… 

                                                   
1 Валлерстайн, И., Конец знакомого мира. Социология ХХІ-го века, М., 2003 с. 51. 
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Третият случай засягаше операции на българския финансов пазар, свързани с интересите на 
мощна японска транснационална корпорация, която се нуждаеше остро от банкова защита.  
Тези три случая ме изправиха пред ситуация, която според мен е уникална и засяга 

единствено професионалния морал на българския банков деятел, потопен в пространството 
и времето на виртуалните парични операции. Единствено него бизнес всекидневието еже-
минутно, ежечасно, неотклонно и неизбежно го изправя пред трите измерения на глобали-
зираната икономика: 

- микросвят на паричните интереси на малките, на слабите, на незащитените милиони 
обикновени работници и служители; 

- макросвят на финансовите интереси на държавните бюджетни институции, на нацио-
налните компании, на българския среден и дребен бизнес; 

- мегасвят на финансовите интереси на световни транснационални корпорации, присъс-
тващи реално и виртуално в българския стопански живот. 
Бях свидетел на редки, но крайно заредени с напрежение случаи банкови специалисти 

по кредитни карти, по фирмено обслужване, по интернет банкиране в рамките на десетча-
совия си работен ден да се изправят пред необходимостта от защита и синтез на парични 
интереси и в микро-, в макро- и в мегавиртуалното парично време – пространство. 
Тези лични наблюдения ме убедиха в две неща. Според мен българските банкови деяте-

ли в много висока степен са освободени от много недостатъци и пороци на псевдобизнесе-
лита. Съгласен съм с проф. Минчо Драганов, че съвременната българска бизнес реалност 
„закалява банкерския характер и банкерското поведение, изковава стройния положителен 
личностен профил на съвременния български частен банкер, показва както впечатляващо 
ниво на национална отговорност, активност, самостоятелност и компетентност, така и вече 
достатъчно оформен личностен ресурс в съвременния наш банков свят“1.  
И което е изключително важно, сред професионалистите – банкови деятели, най-често 

ще видите редките за българския бизнес хоризонт образци на „селфмейдмена“ – автопоей-
зисно самоизграждащият се „homo economicus“, деятелят, който се себесъздава, а не го 
„издигат“ по „заслуги“ и с протекции… И става така, че морално-културният облик на ар-
хетипа възрожденски бизнес деец въздейства облагородяващо върху духовния образ на 
съвременните финансови деятели. Колкото и парадоксално да изглежда това в съвременно-
то развиващо се към богатство българско общество…“2 Та нали Иван Хаджийски предуп-
реждаваше, че „с наследени, а не с присадени идеи се създава нравственост“3!  
Проведените през втората половина на 90-те години на ХХ в. и през 2002 г. социологи-

чески проучвания на личностните измерения на банковия деятел изрично подчертават ус-
тойчив комплекс от субективно-значими негови качества: 

- мотивираност за успех; 
- освободеност от предубеждения и предразсъдъци; 
- повишена чувствителност към традиционните ценности на икономическото ни минало; 
- прагматизъм, некнижност в убежденията и бизнес поведението; 
- отхвърляне на анонимността и непрозрачността като символи на непрофесионализъм, 

морална нечистоплътност и творческа немощ.  

                                                   
1 Българинът и частният бизнес: типове личности, С., 1997, с. 150. 
2 Българинът и частният бизнес: между разочарованието и надеждата, С., 1994, с. 17 – 18. 
3 Хаджийски, И., Избрани произведения, том І, С., 2002, с. 539. 
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И в същото време тези социологически проучвания недвусмислено констатират като 
професионални антикачества и етически слабости поддаването на банковите дейци на 
властови натиск, прояви на прибързаност и незрялост, непоследователност в професионал-
ните решения, необяснима в някои случаи пасивност1…  
И тук стигам до момент, незабелязан и неотчетен от социологическите проучвания на 

личностния облик на банковия деятел. Този момент може да се види единствено в съвмест-
ния живот и в дейността рамо до рамо с банковите служители. Само сред тях е известна 
прочутата „Декларация за независимостта на виртуалното пространство“ на Джон Пери 
Барлоу. С какъв патос ръководител на банков офис от София ми цитира гордите слова на 
тази декларация: 

„Вие, правителства на индустриалния свят,  

Вие, безсилни колоси от плът и стомана. 
Ние дойдохме при вас от киберпространството – новата обител на разума! 
В името на бъдещето молим вас, живеещите в миналото – оставете ни свободни! 

Ние обявяваме глобално социално пространство, което строим по закони, независими 
от тиранията… Виртуалното пространство лежи отвъд вашите граници. 

То е природно образувание, което се развива самостоятелно посредством нашите ко-
лективни действия. Ние ще си създадем Обществен договор в съответствие с условията 

на нашия свят… Вашите принципи са основани на понятията за материалното и вещно-
то. Тук при нас няма материя… 
Ние не можем да бъдем управлявани с физическа принуда. Единственият закон, приз-

нат от всички съставящи виртуалния свят култури, е Златното правило на морала!  

Ние ще създадем цивилизация на разума, по-хуманна и по-справедлива от тази, която 
днес господства на нашата планета!“2 
От „Декларацията на Барлоу“ българските банкови деятели извличат две поуки, два 

прагматични моралистични извода. 
Не е ли възможно Българският форум на бизнес лидерите да разгърне инициатива за 

създаване на Обществен етически договор на българската бизнес общност? 
Не е ли назряла необходимостта, вместо етически кодекси на българските стопански ор-

ганизации, които се изграждат по каноните на външната социална кодификация, да се пре-
мине към колективно утвърждаване на „Етическо верую“ или на „Морално кредо“ на биз-
нес деятеля, които акцентират върху личностната позиция, върху духовната съпричастност 
в бизнес общностите? 
В подкрепа на това виждане е и позицията на Ричард Спинело, изразена в неговата книга 

„Киберетика“. Припомняйки ни мисълта на Аристотел, че „завършекът на етиката е дейст-
вието, а не знанието“, Спинело твърди, че в днешното информационно постиндустриално 
общество „невидимата ръка“ на глобалния пазар трябва да бъде крепко подпомогната от 
„невидимата ръка“ на един всечовешки, всесветовен Бизнес Етос3.  

                                                   
1 Бизнес по американски, по руски, по български, С., 2004, с. 20. 
2 Cripto Anarchy, Cyberstates and Pirate Utopias. Руско издание, запазило заглавието на английски 

език. Екатеринбург, 2005, с. 62 – 65. 
3 Spinello, R. A., Cyber Ethics. Morality and Law in Cyberspace. Boston, Toronto, London, Singapore, 

2003, р. 42. 
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Българската банкерска бизнес общност с много оригинална, външно парадоксална ме-
дийна инициатива, даде през миналата седмица своя принос в подкрепа на действието на 
„невидимата ръка“ на българския Бизнес Етос: 

- Пред милиони българи с материално-вещната невиртуална тежест на 250 кг български 
стотинки беше осъществена покупка на плазмена електронна техника за „потапяне“ във 
виртуалното. 

- В пространствата на летищен терминал беше реализирана идеята за художествено-
плакатен синтез на шедьоври на българското изобразително изкуство с безсмъртните обра-
зи на световното изобразително изкуство. Синтез, в който обаянието и аурата на „Българс-
ката Мадона“ на Владимир Димитров-Майстора прелива в обаянието и аурата на Рафаело-
вата Мона Лиза. 
С тази своя подкрепа българските банкови деятели не ни ли напомнят, че и виртуалният 

свят на паричните потоци, и реалният свят на технологично свръхсъвършените вещи не са 
само символи на богатство и мощ, но и морално-етически параметри на човешко благород-
ство, възвишеност и съвършенство? 
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ВАШИНГТОНСКИЯТ КОНСЕНСУС  
И НЕОЛИБЕРАЛНИЯТ ПРОЕКТ  

НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 

н.с. д-р Георги Арабаджиев,  

ИФИ – БАН 

В края на втория си мандат президентът на Съединените щати Джордж Буш видя причи-
ните за избухналата световна финансова криза в необузданата алчност и егоизма. Това 
твърдение напомни за отдавна отживели спорове от началото и средата на ХХ в. за тясната 
връзка между морал и икономика и първоизточниците на капиталистическия импулс. Ако 
за Макс Вебер това е аскетизмът, за Вернер Зомбарт това е користолюбието.  
Да се търсят причините за тежките последици от финансовата криза в човешката приро-

да обаче е не само невярно, но и подвеждащо. Скриват се обективни и същностни противо-
речия, които се коренят в структурата на световното богатство и начина на неговото нат-
рупване. Доларизирането на световната икономика, либерализацията на финансовите паза-
ри и догматичното налагане на принципите за икономически растеж, намерили концентри-
ран израз в т.нар. политики на Вашингтонския консенсус, са част от отговорите на въпроса 
за причините за финансовата криза. 

Какво е „Вашингтонски консенсус“? 

Терминът „Вашингтонски консенсус“ беше пуснат в употреба от Джон Уилямсън, про-
фесор в Института за международна икономика (Вашингтон). През 1989 г.  на конферен-
ция, проведена от института, Уилямсън, предизвикан от въпрос на Ханс Зингер за „разум-
ните“ политики, които трябва да следват страните от Латинска Америка, представя в док-
лад кратко изложение на политиките, предписвани от международните финансови инсти-
туции на задлъжнелите страни от Латинска Америка1. Впоследствие през 1990 г. този док-
лад е публикуван под заглавието „What Washington Means by Policy Reform“2? За кратко 
време фразата, използвана от Уилямсън, става нарицателна за политиката на МВФ и Све-
товната банка, или т.нар. институции от Бретон Уудс, и Съединените щати (поради особе-
ното им място и роля при определяне на политиката, следвана от тези институции) и се 
възприема като своеобразен политически манифест на неолибералния проект на развитието 
както на отделните икономики, така и на света като цяло. Тези политики Уилямсън обоб-
щава в десет точки. 

                                                   
1 Williamson, J., What Should the World Bank Think about the Washington Consensus. The World Bank 

Research Observer, vol. 15, № 2, August 2000, p. 254. 
2 Williamson, J., What Washington Means by Policy Reform. In John Williamson, ed., Latin American Ad-

justment: How Much Has Happened? Washington, D. C., Institute for International Economics, 1990. 
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1. Фискална дисциплина. 
Големият и постоянен фискален дефицит води до инфлация и изтичане на капитали, 

следователно правителствата трябва да го сведат до минимум.  

2. Промяна на приоритетите на обществените разходи.  
Субсидиите трябва да се намалят до минимум или да се премахнат. Бюджетните разходи 

трябва да се пренасочат към области, гарантиращи високи икономически приходи и подоб-
ряване на разпределението на доходите, като първично здравеопазване, първоначално об-
разование и инфраструктура.  

3. Данъчна реформа. 
Разширяване на данъчната основа и свеждането й до „умерено“ или почти маргинално 

равнище. 
4. Либерализация на лихвената политика (финансова либерализация). 
Лихвените равнища се определят от пазара. Местните финансови пазари трябва да под-

държат такива лихвени равнища, които да не позволяват изтичането на капитали. 

5. Конкурентен валутен курс. 
Развиващите се страни трябва да поддържат „конкурентен“ обменен курс, който да под-

крепя експорта на местното производство.  
6. Търговска либерализация.  
Митническите тарифи трябва да бъдат намалени и да не бъдат прилагани към стоки, 

участващи в експортното производство. Премахване на квотите и свалянето на митничес-
ките тарифи до 10 % в рамките на 10 години.  

7. Либерализация на навлизането на чужди преки инвестиции. 
Чуждите преки инвестиции осигуряват необходимите капитали и ноу хау (know how) и 

трябва да бъдат подкрепяни. Премахване на бариерите пред тях и „равнопоставеност“ с 
местните фирми. 

8. Приватизация. 
Частните предприятия действат много по-ефективно, следователно държавните предп-

риятия трябва да бъдат приватизирани. 
9. Дерегулация. 
Премахване на бариерите на входа и изхода. 
10. Сигурност за правото на собственост. 
Въпреки твърдението на Уилямсън, че Вашингтонският консенсус, „както той го е раз-

бирал“, е „по принцип географски и исторически специфичен“, той се оказва универсално 
прилагана практика на МВФ и Световната банка. Десет години по-късно, в една нова ста-
тия, озаглавена „What Should the World Bank Think about the Washington Consensus“1, Уи-
лямсън е принуден уклончиво да признае, че „упражнението“, направено от него със стра-
ните от Латинска Америка, на практика означава същото и за региони като Азия или Аф-
рика. Опитът на бившите социалистически страни в условията на преход също потвърди 
тази практика на световните финансови институции. Това, както отбелязва самият Уилям-
сън, кара някои „да интерпретират Вашингтонския консенсус като един политически ма-
нифест...“ и „...той днес се използва като синоним на това, което често се нарича „неолибе-
рализъм“ в Латинска Америка, или това, което Джордж Сорос (1998) нарече „пазарен фун-

                                                   
1 Williamson, J., What Should the World Bank Think about the Washington Consensus. The World Bank 

Research Observer, vol. 15, № 2, August 2000. 
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даментализъм“.“1 Уилямсън се опасява, че „...използването на един термин с двойно значе-
ние и силно идеологическо звучене може да постави пред сериозна опасност не само него-
вото разбиране, но по невнимание да предложи и преследването на вредни политически 
цели… Съществува реална опасност много от икономическите реформи, поощрявани от 
международните институции на развитието – макроикономическата дисциплина, търговс-
ката отвореност и пазарно-ориентираната микроикономическа политика – да бъдат дискре-
дитирани в очите на много наблюдатели… и че терминът „Вашингтонски консенсус“ се 
използва като описание на една изключително догматична вяра, че пазарите могат да уп-
равляват всичко.“2 Вашингтонският консенсус, споделя Уилямсън, е „...един опит да обоб-
щя политиките, които най-широко се виждат като подкрепящи развитието в края на две 
десетилетия, през които икономистите се убедиха, че ключът към бързо икономическо 
развитие не е в естествените ресурси на дадена страна и дори не е в нейния физически 
или човешки капитал, а по-скоро – в системата от икономически политики, които 
тя преследва“3 (курсивът е мой – Г. А). 
Това коренно противоречащо и противоположно на идеята за развитието виждане на 

Уилямсън всъщност произтича от съзнателната и манипулативна подмяна на идеята за 
развитието с идеята за растежа. Другата съществена манипулация е съзнателното из-
бягване на въпроса за действителния произход на тези политики и отъждествяването на 
техния произход с консервативната идеология на Тачър и Рейгън и техните идейни предте-
чи (поставянето на проблема за приватизацията в международен план се свързва с името 
на Джеймс Бейкър, дерегулацията е инициирана от центристката администрация на Джи-
ми Картър, а проблемът за особеното значение на собствеността се свързва с чикагската 
правна и икономическа школа).  
Преди Маргарет Тачър и Роналд Рейгън обаче беше експериментът с Чили, където не 

без съдействието на ЦРУ на Съединените щати чилийският диктатор Аугусто Пиночет след 
преврата от 1973 г. наложи за първи път без ограничения идеологията на свободния пазар. 
Дейно участие в този процес взеха т.нар. „Чикаго бойс“, група от обучени в Съединените 
щати икономисти, на които бе поверена икономическата политика след свалянето на за-
конно избрания президент Салвадор Алиенде. Сред тях особено се откроява фигурата на 
възпитаника на чикагската школа и министър по труда и социалното осигуряване на Пино-
чет Хосе Пинейра. „Ние просто приложихме основните закони на търсенето и предлагане-
то, на отворената икономика, на ефективността, на конкуренцията и свободното предприе-
мачество“, заявява той, което не е нищо повече от следването на една действителна поли-
тика на икономически фундаментализъм. Или, както отбелязва самият Уилямсън, „може да 
се каже, че те превърнаха в дело Вашингтонския консенсус далеч преди да се роди поняти-
ето или преди да бъде (погрешно) назовано“4. Хосе Пинейра обаче насочва откровено към 
действителните идейни източници на налаганите от международните финансови институ-
ции и стоящите зад тях Съединени американски щати политики на т.нар. Вашингтонски 

                                                   
1 Williamson, J., What Should the World Bank Think about the Washington Consensus. The World Bank 

Research Observer, vol. 15, № 2, August 2000. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Williamson, J. (ed.), The Political Economy of Policy Reform. Institute for International Economics, Wa-

shington, D. C., Cit. by Brendan Martin, New Leaf or the Fig Leaf? The Challenge of the New Washington 
Consensus. Published by the Bretton Woods Project, 1994, p. 227. 
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консенсус – англосаксонският неолиберален икономически модел и крайните му идейни 
представители – чикагската правна и икономическа школа. 

Неолиберален проект на глобализацията 

Вашингтонският консенсус всъщност е своеобразен стенографски прочит на неолибе-
ралния проект на глобализацията. Най-идеологизираният елемент в този проект е опитът да 
се представи политиката, следвана от международните финансови институции и Съедине-
ните щати, за консенсус както по отношение посоките на развитие, така и по отношение на 
пътищата, средствата и механизмите за постигане на икономически растеж и просперитет, и 
интеграция в глобалната икономика. Затова най-голямото предизвикателство към този тип 
мислене е оспорването на идеята, че глобализацията е своеобразен естествен феномен или 
посока на развитието. Както отбелязва президентът на AFL-CIO Джон Суини, „глобалната 
икономика не е естествен резултат от действието на някаква невидима ръка. Тя е човешки, а 
не божествен акт.“ Всички пазари действат по съответни правила и тези правила може да 
бъдат както тези на Вашингтонския консенсус, така и на Рузвелтовия „New Deal“. 
Всъщност, колкото и невероятно да звучи днес, МВФ и Световната банка възникнаха 

като прогресивни институции. Понякога даже те се наричаха близнаците на Кейнс, тъй ка-
то те бяха негови деца, рожба на неговия мозък и този на Хари Декстър Уайт, един от най-
близките сътрудници и съветници на Франклин Рузвелт. Когато тези институции бяха съз-
дадени в Бретън-Уудс през 1944 г., тяхната цел беше преди всичко предотвратяване на въз-
можността за избухване на бъдещи конфликти, като се предоставят заеми за развитие и 
справяне с възникнали проблеми в баланса на плащанията на отделни страни. Те нямаха 
контрол върху икономическите решения на отделните правителства, нито пък техните пра-
вомощия включваха разрешение за интервенция в националната политика.  
Най-големият недостатък на политиките, следвани от международните финансови инс-

титуции обаче, е съсредоточаването им преди всичко върху финансовите проблеми на раз-
витието и постигания чрез експорт растеж. Нарастването на износа на дадена страна в 
действителност е нарастване на вноса от друга, което означава, че в една глобализирана 
икономика все повече експортно-ориентирани икономики зависят от търсенето в други 
икономики, което, в края на краищата, води до дефлационна спирала. Изходът от тази без-
изходица логично е в нарастването на вътрешното потребление и в по-доброто разпределе-
ние между заплащането на труда и печалбите, което обаче е коренно противоположно на 
политиките, следвани от международните финансови институции. Вместо това те препо-
ръчват като лекарство все по-голяма финансова либерализация и премахване на бариерите 
пред движението на капитали. Отговорът на това е прост: в действителност реалният тър-
говски оборот в света представлява само 10 % – 15 % от финансовия оборот (предимно от 
американски, европейски и японски капитали, което означава печалби главно от финансови 
транзакции), което от своя страна води до все по-чести и по-чести финансови кризи, за „на-
тъкмяване“ на този финансов мехур, или, както американците го наричат, „bubble 
economy“, към истинските стойности на реалната икономика. Провалът на т.нар. Програми 
за преструктуриране (SAP – Structural Adjustment Programs); провалът на преговорите по 
многостранното споразумение за инвестициите (MAI – Multilateral Agreement for Inves-
tment); провалът на политиките, следвани от международните финансови институции в 
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редица страни, мексиканската криза, азиатската криза, кризите в Бразилия и Русия, кризата 
в Аржентина и сега – световната финансова криза, са ясно доказателство за опустошител-
ния ефект от политиката на Вашингтонския консенсус. Критиката към тази политика обх-
вана дори официалните служители на МВФ и Световната банка. Както отбелязва Брендън 
Мартин, „консенсусът май се пропука, но Вашингтон остана“1.  
Най-силният удар за институциите от Бретон Уудс дойде от професора от Станфорд, 

Йел и Оксфорд – Джоузеф Стиглиц. Назначен през 1997 г. за вицепрезидент и главен ико-
номист на Световната банка, той напуска поста си два месеца преди да изтече мандата му и 
преди да бъде поканен за втори мандат от тогавашния президент на банката Джеймс Уол-
фенсън. Стиглиц се оказа един от най-яростните критици на Вашингтонския консенсус. 
През 1998 г., непосредствено след азиатската криза той изложи своето виждане за развити-
ето в „More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus“. 
На годишната конференция на Световната банка за икономическо развитие през 1999 г. във 
Вашингтон Джоузеф Стиглиц се опита да предефинира политиките и целите на развитието, 
като се разграничи експлицитно както от политиката на Световната банка, „основана на 
пазарните механизми“, така също и от предшестващата я политика на „планов подход“. За 
да се постигне „развитието на обществото като цяло“, според Стиглиц политиките на раз-
витието трябва да се съсредоточат върху три измерения на развитието, заедно с предишна-
та политика на Световната банка за постигане на растеж: това са развитието на демокраци-
ята, устойчивостта и справедливостта. 
Към критиката на политиките на Вашингтонския консенсус се присъединиха и такива 

водещи икономисти като автора на „шоковата терапия“ Джефри Сакс (също съветник на 
президента Първанов по икономическите въпроси), един от най-спечелилите от политиката 
на МВФ участници на спекулативните финансови пазари – Джордж Сорос, бившият шеф 
на Световната банка – Джеймс Уолфенсън, главният редактор на „Външна политика“ (Fo-
reign Policy) Моисес Наим, който написа един от най-интересните коментари върху полити-
ките на Вашингтонския консенсус с показателното заглавие „Washington Consensus or 
Washington Confusion“ (Вашингтонският консесус или Вашингтонското объркване) и др.  
Най-интересен е обаче коментарът на бившия шеф на МВФ Мишел Камдесю на X кон-

ференция на UNCTAD (Конференция на Обединените нации за търговия и развитие – 
United Nation Conference of Trade and Development) на 13 февруари 2000 г., един ден преди 
да напусне поста си. На въпрос на представител на НПО на интерактивните сесии Мишел 
Камдесю с чувство за хумор отговаря: „Какво е това „Вашингтонски консенсус“? Никога 
не съм подписвал такъв“  („What is Washington Consensus“? I never signed any“). След което 
се впуска в подробно изложение на една нова парадигма на глобализацията, нямаща нищо 
общо нито с политиката, следвана от международните финансови институции, нито с него-
вата собствена позиция, когато е заемал поста шеф на МВФ. „Новоочерталата се парадигма 
се корени във фундаменталните човешки ценности, взети заедно с по-добрите възможности 
за предотвратяване и управление на кризите, което е различна и положителна промяна в 
наше време… Възниква ново виждане за глобализацията… Призив за общи действия за 
трансформиране на глобализацията в ефективен инструмент на развитието. Глобализацията 
може да бъде видяна в положителна светлина, не по начина, по който тя се рисува… тя е 

                                                   
1 Martin, B., New Leaf or the Fig Leaf? The Challenge of the New Washington Consensus. Published by the 

Bretton Woods Project.  
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логическо продължение на същите основни принципи на икономическите и човешките от-
ношения, които вече са донесли просперитет на много страни…“ 

Консенсус от Монтерей 

На 22 март 2002 г. на срещата на световните лидери на конференцията на Обединените 
нации върху финансиране на развитието (UN Conference Financing for Development) в Мон-
терей, Мексико, бе изработено официално комюнике, наречено „Консенсус от Монтерей“. 
С него световните лидери се опитват да решат проблемите, поставени от т.нар. Цели на 
развитието на хилядолетието (Millennium Development Goals): финансиране на развитието, 
намаляване на бедността, постигането на устойчив икономически растеж и устойчиво раз-
витие в една „напълно включваща и равноправна глобална икономическа система“. Още 
първият анализ на документа обаче показва, че Консенсусът от Монтерей всъщност отразя-
ва „Вашингтонския консенсус“. Повече от две десетилетия на пазарна либерализация за 
осъществяване на растеж чрез експорт не постига целите за намаляване на бедността, а 
точно обратното. Качеството на растежа, върху който набляга документът, както и т.нар. 
второ поколение реформи на международните финансови институции, са поставени на пог-
решна основа, съществува неразбиране на същността на процесите на глобализация и след-
ване на неправилна, по-точно – на политика, едностранно изгодна за силните на деня. На 
тази политика трябва да има противодействие. На едностранно наложения неолиберален 
проект на глобализацията трябва да бъде противопоставен специфично български национа-
лен проект за развитие и икономически просперитет. Това може да се постигне само чрез 
национално отговорна политика, която, за съжаление, нито едно от правителствата след 10 
ноември 1989 г. не намери нито сили, нито компетентност да наложи като успешен модел 
за национално развитие в условията на глобализацията.  
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VI. ЛОБИРАНЕ, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И МОРАЛНИ 
ОТКЛОНЕНИЯ В БИЗНЕСА 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ И ЕТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ  
В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО –  
ОПИТ ЗА КОНЦЕПТУАЛНО РАМКИРАНЕ 

доц. д-р Блага Благоева,  

УНСС 

Основната теза на настоящото изложение е, че в обществата в преход (където полити-
ческото в голяма степен е доминантно) политическите ценности директно рефлектират 
върху морала като обществен регулатор. Нещо повече – самите политически ценности се 
оценяват с етически категории „добро“ и „зло“; а етически категории като „справедливо“, 
„несправедливо“ се измерват с политически критерии. 

Доказателствата за това твърдение търся в съвременното българско общество на рав-
нище обществено мнение, изразено в представителни социологически изследвания. 
Преди това – някои общи теоретични постановки с универсална значимост: 
► Ценност е това, което удовлетворява определени потребности (предмет, идея, човек, 

принцип). 
► Ценността винаги е елемент от включеността и съотнесеността на човека към света 

(така ценностите са природни, нравствени, естетически, социални, политически). 
► Ако природните, голяма част от нравствените и естетическите ценности са общочо-

вешки, т.е. мотивирани от интересите и потребностите на индивида като homo sapiens, со-
циалнополитическите ценности винаги са мотивирани от социални (групови, страти-
фикационни) интереси и потребности. 
► Политическите ценности са основен елемент в системата на политическата култура 

и също са социално определени. 
► Всяка група и класа, нация създава своя ценностна система, която удовлетворява ней-

ните социално мотивирани потребности при участие и за участие в политическия процес. В 
този смисъл може да се говори за ценности на политическата култура на различни равнища – 
на цивилизационно, национално, класово, групово; на равнище управленски политически 
елит, на управляващи и управлявани и т.н. 
► Ценностите на политическата култура и произтичащите от тях политически убежде-

ния са основен материал за осъществяване на емпирични изследвания в областта на поли-
тическата култура. Но не само това. Те са и показател за типа отношение – положително, 
отрицателно, апатично – към съществуващите политически реалности, защото са мотиви-
рани от определени интереси, а последните се удовлетворяват или не именно в политичес-
ката реалност. 
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► Ценностите се проявяват в определени ценностни ориентации към политиката и из-
пълняват функцията по програмиране и регулиране на политическата дейност и поведение. 
► В зависимост от типа политическа култура различни ценности формират нейното ак-

сиологично съдържание, а чрез политическите традиции доминантните ценности се транс-
формират в различни форми на социалност. 
► От една страна, исторически формиралите се и субективно усвоени в процеса на соци-

ализация ценности детерминират идеи, убеждения и поведение в системата на политичес-
ката култура; от друга страна обаче, самите те са детерминирани от исторически, социално 
и културно сложили се фактори, като: националната историческа съдба и историческа па-
мет; обективно сложилите се национални, регионално-народностни, етнически, религиозни 
и политически интереси; силата и границите на действие на социализиращите агенти в по-
литическата система; плурализмът или еднообразието на политическите идеи, идеологии и 
теории и т.н. Следователно политическите ценности са едновременно резултат от исто-
рическото, социалното и културното развитие на социума и мотивационната основа 
на неговото развитие. 
► Състоянието на ценностната система на обществата в преход може да се характеризи-

ра като: 1) криза на съществуващите ценности; 2) преоценка на ценностите; 3) формиране и 
утвърждаване на нова ценностна система. Но ценностната криза не се трансформира ед-
нозначно в нова ценностна система. 

Какво показват данните от ЕСИ на общественото мнение в България през послед-
ните двадесет години? 
Изследванията категорично сочат привързаността на общественото съзнание към класи-

чески демократични ценности като политическа свобода и независимост, политическо ра-
венство, социална справедливост, свобода на словото, печата, вероизповеданията и т.н.; но 
доколкото тези ценности са прокламирани като основни в програмите на всяка от същест-
вуващите политически партии, те до голяма степен се възприемат от общественото съзна-
ние като абстрактни и все още – идеологически обременени. 
Така например в първите години на прехода около 36 % от анкетираните заявяват, че 

споделят ценности, застъпвани от СДС, а около 30 % – тези на БСП. Но същата тази група 
респонденти трудно диференцира конкретните различия в ценностните системи на двете 
политически партии (НЦИОМ, 1993). В началото на първото десетилетие на новия век из-
водите са същите, само ценностните предпочитания се разпределят преимуществено между 
СДС – 24 %, БСП – 14 % и новия актьор НДСВ – 31 % (НЦИОМ, 2001). В края на настоя-
щото десетилетие картината на ценностните предпочитания на общественото мнение не се 
променя съществено, само се преразпределя между други участници в политическия про-
цес – ГЕРБ – 34 %, БСП – 28 %, Атака – 25 %, Синята коалиция – 18 % – (НЦИОМ, май, 
2009). В цитираните две ЕСИ мнозинството от анкетираните приемат твърдението, че меж-
ду отделните политически платформи няма голяма разлика на равнище ценностна система 
и че идвайки на власт, всяка партия гледа тяснопартийните си интереси. 
Заедно с това българското общество днес демонстрира исторически сложилата се праг-

матичност на нацията, като се ориентира към „ценностна конкретност“ и изисква съответс-
тващи й политически програми и действия от партиите, които поддържа. Като илюстрация 
на това твърдение може да се посочат някои „нови“ акценти в ценностната скàла на бълга-
рина – „частна собственост“ (около 50 %), национално единство (над 50 %), икономическа 
сигурност (45 %), (МБМД, 2005). 
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Очевидно е, че политическата, икономическата и социалната промяна в българското об-
щество от началото на 90-те години на ХХ век води до значими трансформации в ценност-
ната система на обществото. Данни от ЕСИ през последните две десетилетия дават въз-
можност да се откроят главните характеристики в ценностните ориентации на българина, 
свеждащи се, най-общо, до следното: 

Първо. Основни политически ценности са свободата на личността, равенството и де-
мокрацията. Различно е обаче разбирането на тези ценности и тяхното подреждане в годи-
ните на прехода. В началото на 90-те години примат в ценностните предпочитания имат 
политическата свобода и демокрацията – така например през 1992 г. 82,5 % от анкетирани-
те посочват политическата свобода като основна цел на обществото, а 88 % определят де-
мокрацията като възлова ценност за българина (МБМД, 1992). Постепенно ценностните 
предпочитания се преподреждат и съдържателно се променят. От главна ценност и основен 
символ в началото демокрацията се трансформира в синоним на хаос, безредие, неравенст-
во и престъпност. Политическата свобода като ценност губи своето водещо значение, из-
мества се от икономическата свобода, а на преден план излизат справедливостта и равенст-
вото. Така например, според изследване на общественото мнение от 1996 г. 48,1 % посоч-
ват като основна ценност справедливостта, 24,1 % – свободата на личността, 23 % – равен-
ството между хората. В същото време 84,1 % заявяват, че „демокрацията е нещо важно, но 
по-важно е хората да живеят добре“, а 67,3 % споделят мнението, че „демокрацията трябва 
да се ограничи, ако това е необходимо за сигурността и спокойствието“ (НЦИОМ, 1996). 
През 2000 г. значително намалява ценностното значение на категории като „свобода“, „по-
литическо равенство“, „политическо съпричастие“ (между 15 % и 30 %) и нараства ценнос-
тното значение на равенството (в неговите социални измерения) – над 50 % и на справед-
ливостта (преди всичко – социалната), макар разбирането за нея да е много динамично, 
включващо както християнско-етическото понятие, така и недоволството от определени 
социални действия/бездействия – около 65 % (НЦИОМ, 2000). Посочената тенденция се 
откроява още повече в края на десетилетието – 50 % избират като основна ценност социал-
ното равенство, а 45 % – социалната справедливост. 

Второ. На равнище ценностни ориентации се потвърждава открояващата се тенденция 
за икономизиране на общественото съзнание като резултат от задълбочаващата се иконо-
мическа криза и засилващата се социална поляризация в страната. Заедно с това в началото 
на прехода мнозинството от хората предпочитат сигурността и спокойствието пред промя-
ната и риска. Резултати от ЕСИ „Рискове в съвременното общество“ (1993) показват, че над 
78 % от анкетираните предпочитат сигурността и спокойствието пред промяната и риска. 
През 2008 г. процентът на предпочитащите сигурността, реда и спокойствието е над 85 
(НЦИОМ, 2008). 
Кризата, корупцията и престъпността водят до преподреждане на ценностите, сред кои-

то централно място в първата половина на 90-те години заемат: „умереността“ (труд, бо-
гатство), „познатото“, сигурността (среща масова подкрепа, като основни нейни символи са 
къщата и земята), редът (също с масово разпространение, но широко разбирана ценност – 
от изискване за законност, през необходимостта от твърда ръка – до нормите на обичайно-
то право), спестовността, предприемчивостта (но определена преди всичко като „скрит на-
чин за замогване“), „нашето“, държавната служба, висшето образование и т.н. (Маркетинг 
консулт, 1995). 
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От края на 90-те г. на ХХ в. и през първото десетилетие на ХХІ в. основно място в цен-
ностните ориентации на обществото заемат парите, социалната подкрепа, информацията, 
професионализма (в този ред) пред толерантността, демокрацията, свободата, политичес-
кото съпричастие (НЦИОМ, 1998, 2001, 2008). 

Трето. На базата на посочените промени в ценностните ориентации на българското об-
щество може да се направи извод, че в България се установяват културни модели на нагла-
си и поведение, които носят амбивалентен характер, като водещи са ориентациите към ма-
териалистически ценности. Тази тенденция не е изненада за изследователите. Тя е частично 
потвърждение на тезата на Р. Ингълхард, че разгръщането на процеса на демократизация е 
обвързано с промени в ценностните системи и че практиката на високоразвитите индустри-
ални общества показва преход от материалистични към постматериалистични ценности. Раз-
пространението на последните според автора е типично за модерните общества и увеличава 
„шансовете“ на демокрацията. В този контекст логичният въпрос е, какви са шансовете на 
демокрацията в България на фона на така очертаната ценностна картина? 

Четвърто. Ценностната преценка на общественото съзнание в България от мнозинство-
то от икономическите и политическите реалности се осъществява преимуществено с ети-
чески категории. За това свидетелстват и резултатите от ЕСИ. Така например с етически 
категории добро, зло, справедливо, несправедливо се анализира отношението на българина 
към реалности като:  
► реституцията – според 37 % от респондентите тя е справедлив акт (Маркетинг кон-

султ, 1994); 
► приватизацията – според 28 % тя е най-справедливият начин за раздържавяване на 

икономиката; но в същото време според 57 % тя е не „добро“, защото от нея печелят само 
група от хора, но не и масовият българин (МАР, 1998); 
► делението на бедни и богати – 50 % от анкетираните заявяват, че това е нормално, 

но 60 % са категорични, че това е несправедливо и че доходите на богатите не трябва на 
надвишават повече от 3 пъти тези на най-бедните (Галъп, 2008); 
► икономическата криза – на въпрос: „Как трябва да се разпределят тежестите на кри-

зата?“, 57,2 % са привърженици на т.нар. „разпределителна справедливост“, 20,6 % на „урав-
ниловъчната справедливост“ и 11,6 % – на „пазарната справедливост“ (Галъп, март, 2009). 
Примерите може да продължат. 
По-важно е да подчертаем, че така очертаната ценностна система в съвременното бъл-

гарско общество е един от определителите на преобладаващите модели на поведение при 
политическо участие – активност или пасивност; негативизъм или нихилизъм; отговорност 
или търсене на вината извън нас... 
Затова в България моделът на поведение е доминиран от „културата на срама“, а не от 

„културата на вината“ (респ. отговорността), ако перифразирам разграничението, направе-
но от А. Додс още през 60-те години на ХХ век. 
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ЛОБИРАНЕ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В БЪЛГАРИЯ 

доц. д-р Ивка Цакова,  

УНСС 

Разполагам проблема за съотношението между процеса на лобиране в защита на бизнес и 
граждански интереси пред държавните институции и ситуацията „конфликт на интереси“ на 
длъжностните лица в същите тези институции в днешната социална атмосфера в България на 
остри подозрения в злоупотреба с власт и корупция, при това – в условия на еврочленство. 
Езикът ми в настоящото изложение ще е алармиращ, с остър критичен патос. 
Лобизмът е предимно политически феномен, но само когато политиката е публична дей-

ност в една демократична и правова държава. Лобирането е механизъм за посредничество 
между икономика и политика в условията на капитализъм, днес – при вихреща се неолибе-
рална глобализация. Преди да разгледам българския опит в лобирането, ще поясня накрат-
ко какви са политиката, капитализмът и съдебната власт в България.  

Политиката у нас все повече се дискредитира поради загубата на усещане за предста-
вителност. Това, че се кичи с епитета „демократична“, вече не помага. Политическият па-
зар е взел връх над артикулирането, агрегирането и защитата на социално-групови интере-
си. Това се случва най-малко по три причини: 1) Създава се усещането, че държавата ни 
сякаш абдикира от защита на общия интерес. Вече 20 години имаме „мирна смяна на 
правителства“, респ. партии на власт, но доволни от тази уж демократична смяна са само 
партийни елити и функционери, дори не социалната база, а камо ли мнозинството от бъл-
гарските граждани (криминалната приватизация е свидетелство за това). 2) У нас полити-
ката все още не е публична дейност и сфера на социално взаимодействие. Институции-
те на гражданското общество са крехки и недостатъчно ефективни във взаимодействието 
си с държавата. Липсва нужната прозрачност, а важни политически решения се вземат в 
полусенчест режим, дори има случаи на „управление в сянка“. 3) И накрая – размита е 
границата между частна и публична сфера, особено що се отнася до лицата, заемащи 
публични длъжности, което води до небивала корупция. Затова приехме специален закон за 
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, защото ресурсите са ограничени и 
несправедливостите при разпределение на публични блага и услуги за хората са драстични!  
Накратко – нашата демокрация имитира многопартийност и представителност, капита-

лизмът се разви като олигархичен, а държавата ни трудно може да се нарече правова. Раз-
миването на границите между икономическа и политическа власт в България рефлектира в 
наложилия се у нас олигархичен капитализъм, който подчинява политиката на бизнеса. 
След изминалите 20 години от „голямата“ политическа промяна говоренето за преход към 
плуралистична демокрация и пазарна икономика вече губи смисъл и вместо тези идеологе-
ми на преден план излизат други понятия за адекватно обясняване на съвременните реал-
ности. Такова ново понятие е олигархичният капитализъм, който се характеризира с ог-
ромна концентрация на икономическа власт в едно малцинство; остро социално неравенст-
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во; фрагментирана партийна система; корумпирани политици (и партии); имитация на де-
мокрация – главно чрез пиар и лични харизми1... 
Лобирането за нас също е относително нов социален феномен, който заимствахме от за-

падната модерност, но му придадохме нашенски облик – за съжаление, с доминиращ отри-
цателен привкус. Лобирането е комплекс от дейности на индивиди и групи, целящи оказва-
не на влияние върху вземане на управленски решения – по легален, етичен и прозрачен 
начин. Лобитата не само у нас, но и на Запад набират сила, измествайки партиите, разми-
вайки ляво-дясното разграничение между тях. Някои автори дори говорят за „корпоративен 
преврат“ и възход на корпоративната демокрация за сметка на представителната.  
Друг нов феномен, респ. фраза, навлязла в обръщение, е „конфликтът на интереси“. В 

навечерието на евроизборите премиерът Станишев изтъква като заслуга с антикорупционен 
ефект приемането на Закон за конфликт на интереси, задавайки риторичния въпрос: „Съ-
ществуваше ли този термин преди година в общественото съзнание?“2 Наистина, той на-
последък се лансира особено интензивно. 

Лобирането има множество разновидности, по-важните от които са: а) лобиране чрез 
посредници (консултанти, медийни посредници и пр.); б) пряко, директно лобиране („спе-
циалните интереси“ на едрия бизнес); в) косвено лобиране (лобиране чрез медиите, застъп-
нически кампании); лобиране срещу заплащане или безвъзмездно; г) вътрешноинститу-
ционално лобиране – „вътре“ в институциите под формата на колегиално общуване; д) вът-
решнопартийно лобиране; е) отраслово и секторно лобиране; териториално или регионално 
лобиране; ж) лобиране при формирането на бюджета (национален и общински); з) общона-
ционален лобизъм – държавата лобира в наддържавни институции; и) локален, местен, на-
ционален, регионален, глобален лобизъм и др. Искам изрично да подчертая – лобира се 
най-вече за обществени поръчки, квоти, преференции, държавни субсидии и пр.  
Всички тези лобирания се осъществяват и в България, но невинаги публично, легално и 

легитимно. Сложната и противоречива природа на лобизма идва от неговия кулоарен про-
изход и дори в западните полиархии действия, третирани първоначално като лобиране, 
често се израждат в корупция. А какво остава за страна като нашата, с неукрепнали демок-
ратични рефлекси и парализирана съдебна система.  
Характерно за лобирането в информационното общество3 е, че обекти и субекти често 

сменят местата си и едни и същи лица могат да бъдат едновременно лобирани и лобиращи. 
Ако приемем, че обекти на лобиране са основно депутати и министри и върху тях се уп-
ражнява натиск за вземане на решения, същите тези хора могат да лобират (да са субекти), 
най-общо казано, „в полза на България“ в Брюксел или в други междуправителствени и 
наддържавни организации. Отделно от това в Министерския съвет, например при опреде-
ляне на дневния ред на заседанията на кабинета, както и приоритетите в законодателната 
програма на парламентарното мнозинство, даден министър се оказва в ролята на лобист в 
подкрепа на различни управленски политики, за решаване на даден проблем (или отпадане 
на друг от дневния ред). Този министър често е изразител на интересите на някакво „лоби“ 
вътре в управляващата партия или на даден отрасъл, сектор в икономиката и т.н. Налице са 
сложни мрежи от взаимоотношения. А ако намесим в тях и медиите като среда, където се 

                                                   
1 Проданов, В., Теоретично въведение към българския преход, Българският парламент и преходът, 

Съавт. В. Проданов, А. Тодоров, Й. Аврамов, В. Иванова, Сиела, С., 2009, с. 50 – 52. 
2 В. „Труд“, 4 юни, 2009, с. 11. 
3 Цакова, И., Лобизъм и демокрация, изд. „Авангард-Прима“, С., 2005, с. 182 – 202. 
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„произвежда“ обществено мнение в подкрепа или в опозиция на даден проблем, по който 
ще се взема решение, като отчетем ролята на водещи журналисти, главни редактори, собст-
веници и акционери на медии – картината се усложнява още повече.  

Всичко това обяснява трудността за юридическо регулиране на лобистките дейности. 
Както и трудността да определим кога едни персони лобират или са лобирани, кога длъж-
ностни лица, заемащи публични постове, изпадат в ситуация на конфликт на интереси?  

Хубаво е, че у нас се прие и влезе в сила Закон за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси1, с който се прави опит за определяне на незаконосъобразни дейст-
вия на лицата, заемащи публични длъжности. Този закон е свидетелство за изразена поли-
тическа воля за превантивни действия. Това е добре, но бих допълнила – още по-хубаво е, 
че не се прие Закон за лобистката дейност (макар че до момента има изготвени пет зако-
нопроекта от партиите: Новото време и Гергьовден, ДПС, БСП, както и от омбудсмана), 
защото цялата широка гама от дейности по лобиране не биха могли да се обхванат в един 
закон. Макар в медиите да се лансираше идеята, че само чрез закон лобирането у нас би 
станало публично и легитимно, според мен тази идея е подвеждаща и подобен закон би 
бил само инструмент за маскиране на корупцията.  

Неслучайно в европейските страни (с малки изключения) такива закони няма, на равни-
ще Европейски съюз има само доброволна регистрация на лобистите. Лобирането в Европа 
е печеливш политически бизнес, процъфтяваща индустрия (макар и с доста съмнителна 
репутация), но все още не е установена и вдъхваща доверие професия2. Процесът на профе-
сионализация на лобизма е стартирал, но кога ще завърши – не се знае. Особено на фона на 
непрекъснато избухващи корупционни скандали, в които са включени лобисти и политици. В 
САЩ, където има специален закон за публичност на лобирането, са направени сериозни стъп-
ки за утвърждаване професията на лобиста посредник. Въпреки това обаче действията на Ва-
шингтонските лобисти също често са съпроводени с грандиозни корупционни скандали. 

У нас, както и навсякъде по света, се лобира и ще се лобира, но основният проблем е – 
как да откроим положителните, легални, публични и етически аспекти на българския лоби-
зъм от корупционните, сенчести, дори криминални негови проявления?  
Лобистите в България като категории хора – професионалисти в различни сфери – мо-

жем да групираме така: a) посредници, наети от съответни клиенти срещу заплащане; б) пре-
ки лобисти – представители на едрия бизнес – т.нар. „групи със специални интереси“, които 
директно контактуват с политиците; в) косвени лобисти – специалисти по политически ко-
муникации – журналисти, главни редактори, медийни собственици и акционери, специалисти по 
връзки с обществеността, политически анализатори, така нар. think-thanks; г) лобисти на синди-
кати и работодатели, на неправителствени организации; д) граждански активисти – доброволци; 
е) консултанти за изготвяне на проекти; ж) вътрешнопартийни лобисти; з) вътрешни лобисти 
(действащи „вътре“ в системата на вземане на решения); и) външни лобисти – това са пос-
редниците; к) български политици и държавници – субекти на лобиране в ЕС, в САЩ, в 
междуправителствени и международни организации по света; л) културни лобисти и пр.  

След изброяването на всички тези категории лобисти става ясно защо е трудно изготвя-
нето и приемането на закон за регулиране на лобизма в България. Как един закон би обхва-
                                                   

1 Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в сила от 01.01.2009 г., обн., ДВ, 
бр. 94 от 31 октомври 2008, изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009, изм., ДВ, бр. 26 от 7 април, 2009. 

2 McGrath, C., To ward a Lobbying Profession: Developing the industry’s reputation, education and repre-
sentation. Journal of Public Affairs, 2005, 5, рр. 124 – 135. 



 188 

нал всички тези дейности и деятели?! Може би подобен закон би обхванал само посредни-
ците, стига те да пожелаят да се регистрират и клиентите им да позволят това. Аз дълбоко 
се съмнявам, че това е възможно у нас! 

Лобизмът е технология за достъп, при това – доста инструментална и прагматична, като 
някои (всъщност – малцина!) са привилегировани по отношение на достъпа си до „кухня-
та“ на вземане на решения и това са главно представители на едрия бизнес. Техните пари 
съблазняват много политици и чиновници да попаднат в ситуация на конфликт на интере-
си, изпълнявайки своите служебни ангажименти по вземането на решения – закони и под-
законови актове.  
Конфликтът на интереси1 представлява хипотеза, в която личният интерес на служи-

тел, назначен в държавния сектор, и задълженията, произхождащи от длъжността му, са в 
противоречие или могат да се окажат в противоречие. Личните интереси на служителя 
включват всякакво облагодетелстване за него или семейството му, близки роднини, прия-
тели или хора от фирми или организации, с които е работил или е имал политически връз-
ки. Конфликтът на интереси може да се опише като ситуация на обвързване между слу-
жебната сфера на действие на държавния служител и неговата лична сфера на действие, 
при която служителят е склонен да взема решения, които са по-изгодни за него лично, а не 
са в полза на обществото. Тази хипотеза всъщност води до злоупотреба със служебно по-
ложение с цел извличане на неправомерна изгода. И понеже единствено служителят знае 
дали се намира, или не в такова положение, той следва да носи лична отговорност за извес-
тяване (чрез попълване на декларация) за потенциален конфликт на интереси.  

Аз смятам, че приетият у нас закон играе ролята по-скоро на етически кодекс, но се 
нарича закон, защото препоръчителният характер на кодекса за нашите нрави не звучи се-
риозно, не респектира. В други европейски държави такъв специален закон няма, както 
няма и закон за лобизма! Случаите на подадените сигнали за конфликт на интереси във 
всички инспекторати съвсем не са многобройни – само 80 сигнала за първите четири месеца 
на 2009 г.2! Най-честите ситуации за такъв конфликт са „роднински връзки, участие в кон-
курси и съмнение за участие на роднини“. В тези случаи обаче не влизат най-често коменти-
раните в публичното пространство примери със сделките на управителката на „Нова българ-
ска медийна група“ Ирена Кръстева, чийто син е зам.-министър, скандалното възлагане на 
поръчки от страна на шефа на фонд „Пътна инфраструктура“ Веселин Георгиев (батко) на 
фирми на двамата си братя или съвместяването на функции на Корнелия Нинова – изпълни-
телният директор на „Булгартабак“, член на ръководство на управляваща партия, неин гово-
рител, водач на листа на предстоящите парламентарни избори. Последната в интервю заявя-
ва, че излиза в отпуск за изборите – по морални съображения, макар законът за конфликт на 
интереси да не я задължава да го прави!... Примерите на безнаказаност изобилстват3. 

Разпространените представи за лобиране и конфликт на интереси в България се обвърз-
ват пряко със злоупотребата с власт и корупцията. Това до голяма степен се обяснява с 
кризата на партиите. Българските партии са своеобразни преразпределителни коалиции, 

                                                   
1 Експертно мнение на асоциация „Прозрачност без граници“ – Transparency International, Bulgaria, 

http://www.acc.government.bg/practice/practice01.html 
2  В. „Дневник” от 19.06.2009. 
3  В. „Труд”, 1 юли, 2009, 7-те скандала на България (РОЙТЕРС, пет дни преди изборите). 
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дистрибутори за прехвърляне на богатство в частни ръце1, като този процес е съпроводен с 
гигантска несправедливост, корупция и грабеж. Законът за конфликт на интереси засяга 
роднински отношения, а не партийни обвързаности. 

Трябва откровено да признаем – у нас лобиране и корупция се възприемат като синони-
ми – главно поради дефицит на прозрачност и ефективно правосъдие. Липсата на прозрач-
ност винаги поражда съмнения за конфликт на интереси. А липсата на ефективни присъди 
на политици и администратори, злоупотребили с власт, подкопава както демокрацията, 
така и функционирането на пазара. Ще дам само един пример – известни са пораженията за 
българските граждани от периода на хиперинфлацията 1996/1997 г., но осъдени банкери и 
„кредитни милионери“ до момента няма. 

Другото обяснение за злоупотребата с власт е, че държавата ни е основен агент на капи-
тализма и върши работа, която в други държави е вършил частният капитал2. В западната 
либерална традиция държавата е обект на лобистки натиск чрез системата на обществени 
поръчки, докато у нас това лобиране е израз на извъникономически инструментариум, 
свързан с клиентелизъм, конфликт на интереси и корупция.  

И последно – политиката в България не е автономна публична сфера, а преди всичко – 
пространство за пазарна конкуренция! Чрез занимания с политика у нас се извличат печалби, 
а не се работи в полза на обществения интерес. Започва да се губи смисълът на „политичес-
кото“ и ценността на живот в общност. Пазарните отношения на покупко-продажба, на тър-
говия драстично нахлуват във всички сфери на човешкия живот (семейството, културата и 
пр.). За политиката това се оказва драматично, за българската политика – дори фатално.  

Темата на доклада има отношение и с още един термин – „търговия с влияние“. Нака-
зателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа (1999), към която България 
се присъедини през 2002 г., дефинира понятието „търговия с влияние“ по следния начин: 
обещаването, даването или предлагането, пряко или косвено, на каквато и да е неследваща 
се облага на всеки, който твърди или потвърждава, че може да упражни влияние при взе-
мането на решения...3 Конвенцията всъщност окачествява „търговията с влияние“ като 
престъпление, като особен вид корупционно поведение в активна и пасивна форма, което 
обхваща получаване на неследваща се облага от високопоставени ръководни служители (вкл. 
и депутати) благодарение на упражнено от тях влияние. С промените в Наказателния кодекс 
през 2002 г. „търговията с влияние“ бе инкриминирана чрез специален нов текст – чл. 304 
„б“. Но какво от това? Оттогава до момента са заведени много дела за търговия с влияние, но 
няма нито един осъден!!! Така че текстът от НК, предвиждащ наказание „лишаване от свобо-
да до 6 години“ и парични глоби от 5 000 лв., засега съществува само на книга. 

Така у нас се разгръща грандиозна подмяна! Вместо опити за влияние върху реше-
ния (т.е. лобиране), у нас се случва директна покупка на решения – покупко-продажба на 
гласове, на статуси, на депутати, министри, шефове на агенции... Говоренето за лобизъм в 
България маскира корупцията, а конфликтът на интереси е преддверие към нея, нейна на-
чална форма на проявление, ако не се установи и предотврати. Вместо влияние – „търго-

                                                   
1 Проданов, В., А. Тодоров, Й. Аврамов, В. Иванова, Българският парламент и преходът, Сиела, С., 

2009, с. 49 – 50. 
2 Пак там, с. 48. 
3 Наказателна конвенция относно корупцията, ратифицирана с резерви със закон, приет от 38-то На-

родно събрание на 12.04.2001 г., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001, издадена от Министерството на правосъдието, 
обн., ДВ, бр. 73 от 26.07.2002 г., в сила за Република България от 01.07.2002 г. 
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вия с влияние“!!! Всички тези процеси на подмяна и имитация изискват адекватно соци-
ално знание, а не услужливо говорене на експерти и политически анализатори в полза на 
управляващите в момента.  
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ИСТИНАТА/НЕИСТИНАТА И ТЕХНИТЕ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ  
В РЕКЛАМАТА 

доц. д-р Анелия Петрова,  

СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проблемът за истината в рекламата е стар почти колкото самата реклама. Появила се ка-
то средство за осъществяване на връзка между производителя и потребителя, нейните фун-
кции и задачи непрекъснато са се развивали и усложнявали. В началото рекламата е тряб-
вало да привлича вниманието и да информира потенциалните потребители за наличието на 
стоков излишък, който се предлага за размяна, а по-късно – и за продажба. Впрочем зада-
чата за привличане на вниманието и сега стои пред рекламата, но нейното решаване е мно-
го по-трудно.  

Когато в края на XІX и началото на ХХ век се появява конкуренцията, пред рекламата се 
поставя и друга задача – информирайки, да представи рекламирания обект като по-добър 
от вече съществуващите. В стремежа да решат и тази задача хората, занимаващи се с рек-
лама, дават свобода на въображението си, освобождавайки се от морални съображения, и 
започват да преувеличават достойнствата на рекламираните стоки. В началото този „под-
ход“ така добре действа за привличане на неопитния на пазарното поле потребител, че се 
превръща в едва ли не същностна характеристика на рекламата.  

Задачите пред рекламните специалисти ги поставят в трудна в морално отношение ситу-
ация – да изпълнят успешно поръчките от рекламодателите, от една страна, и да останат 
верни на истината – от друга. Така се оказват в противоречие между ролевата им идентич-
ност и „аз“ идентичността. На равнището на ролевата идентификация доминират социал-
ните очаквания. Тяхното оправдание накърнява „аз“ идентификацията. Противоречието 
има своето решение. Приемайки ролевата идентификация като водеща, рекламният специа-
лист получава подкрепление от страна на професионалната среда. Ако приеме „аз“ иден-
тификацията като определяща, това изисква подчинение на професионалната дейност на 
интериоризираните морални норми и съответно – недоволството на рекламозаявителите. За 
хората на изкуството, каквито често се определят рекламните специалисти, естетическите 
ценности са водещи. И така се възстановява отчасти хармонията между професионалната и 
„аз“ идентичността, като се загърбват моралните норми като второстепенни.  

Сагата за гъвкавостта на рекламата в стремежа й да бъде полезна на рекламозаявителя е 
любопитна, но и дълга – повече от век, а и обещава да предизвиква спорове, докато същес-
твува рекламата като такава. Нека разгледаме някои от „обвиненията“ към рекламата. 
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Първо обвинение – рекламата лъже  

В ранните етапи от историята на рекламата, когато на пазара се появяват нови продукти 
с непознати свойства за потребителите, търговците, а след това и рекламистите са използ-
вали лъжата за предизвикване интереса на потенциалните потребители към стоката.  

Както често се случва, силата се превръща в слабост – потребителите, веднъж изпробва-
ли рекламираната стока, лесно откриват пропастта между обещанието и реалността и така 
се формира един от най-големите „врагове“ на рекламата и до днес – недоверието. В Ко-
декса за лоялна рекламна практика, приет през 1937 г., като основен принцип е посочена 
достоверността, за да не се разрушава доверието на публиката1.  

Рекламозаявителите днес много добре знаят, че загубите от липсата на доверие към мар-
ката са многократно по-големи от реализираната печалба в резултат на подвеждане на пот-
ребителя с качествата на стоката. Недоволният потребител споделя недоволството си сред-
но със 17 човека, докато доволният – само с 122. Като прибавим към този факт и доказано-
то влияние на социалната среда върху потребителския избор, можем с увереност да твър-
дим, че лъжата в рекламата е икономически неизгоден инструмент.  

В чл. 4 от посочения Кодекс се отбелязва, че рекламата не бива да представя информа-
цията по начин, който може да подтикне потребителя към грешки относно произхода, съ-
държанието, датата на производство, количеството, мястото на производство, стойността, 
условията на гаранция и пр.3 В случаите, когато това изискване не е изпълнено, можем да 
говорим наистина за недостоверност на рекламата. В Кодекса се предвижда отговорността 
за несъблюдаване на правилата да бъде поета както от рекламодателя, така и от рекламната 
агенция.  

Не така безспорно обаче може да бъде приет чл. 2, който забранява на рекламата да се 
възползва от липсата на опит или на познания у потребителя4. Рекламата е ефективна тога-
ва, когато е адаптирана към познавателното ниво на потребителя, но на пазара непрекъсна-
то се появяват нови стокови алтернативи, за които потребителят често научава точно от 
рекламата. Тя информира потребителя, но да й се възлага и задачата „да го образова“ е 
твърде несериозно. Естествено, производителят е заинтересован да повиши познавателното 
ниво на потребителя дотолкова, че последният да е в състояние да оцени достойнствата на 
стоката. И тук се появява следващото обвинение към рекламата. 

Второ обвинение – рекламата заблуждава потребителя,  
защото не дава цялата информация за продукта 

Като че ли това обвинение към рекламата е най-сериозно, но и най-трудно доказуемо. 
Рекламата е форма на пазарна комуникация, а комуникативният подход за класификация на 
лъжата посочва полуистината и премълчаването на част от истината като лъжа5. Нека все 

                                                   
1 Доганов, Д., Ф. Палфи, Рекламата, каквато е, В., 1999. 
2 Kroeber-Riel, W., Konsumentenverhalten, München, 1990. 
3 Доганов, Д., Ф. Палфи, Рекламата, каквато е, В., 1999. 
4 Пак там. 
5 Щербатых, Ю., Искусство обмана, М., 2005. 
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пак насочим внимание към пазарното поле на комуникация, което до голяма степен опре-
деля както обема, така и спецификата на процеса на комуникация.  

Изследвания показват, че потребителите не желаят да получат цялата информация за 
многобройните продукти, които ежедневно купуват и употребяват – липсата на достатъчно 
свободно време, все още „периферната“ позиция на потреблението в ценностната система, 
както и информационната претовареност на съвременния човек, го принуждават да реду-
цира информационната си активност по отношение на стоките преди всичко до събиране на 
информация за онези качества, които биха могли да задоволят водещите му потребности1. 
Вече все по-често интересът се насочва към мястото на производство и, разбира се – към 
цената на стоките.  

Проверките на ефективността на рекламното въздействие нееднократно са показвали, че 
потребителите не четат текста в рекламата, а и дори да са го прочели, той не се запомня. И 
като резултат – в съвременните реклами има все по-малко текст. Нещо повече – в около 
30 % от рекламите единствената вербална информация е названието на продукта. 

Естествено в рекламата не се дава „цялата истина“ за продукта, а на преден план се извежда 
онази част от истината (съответно – онези качества на стоката), които ще направят стоката 
желана във възприятията на реципиентите и предпочитана пред останалите алтернативи. 

 Рекламата е обвинявана, че „прикрива“ недостатъците на стоката. Първо, „недоста-
тъкът“ за един потребител може да се окаже предимство за друг, т.е. качествата на стоките 
не са положителни или отрицателни, те получават такава оценка в резултат на съпоставя-
нето им с претенциите и потребностите на потребителите. И второ, нека все пак да не заб-
равяме основната функция на рекламата – да подпомага продажбата на дадена стока и съв-
сем естествено вниманието ще бъде насочено към онези качества, които биха направили 
стоката желана алтернатива.  

Трето обвинение – рекламата  
преувеличава достойнствата на стоката 

Появата на т.нар. „суперлативна реклама“, която и днес може да се срещне нерядко на 
рекламното поле, е предизвикана от засилената конкуренция на пазара и от все по-труд-
ното разграничаване на стоките от потребителя. Чрез използването на превъзходната сте-
пен се постига дистанциране от постиженията на продуктите на конкурентите. Подобно 
разграничение може да се постигне и чрез използването на сравнителна степен, чрез под-
чертаване, акцентиране на определени качества2.  

Използването на сравнителната и превъзходната степен при представянето на реклами-
раната стока крие рискове. Ако потребителят е с недостатъчен опит на полето на пазара и 
му липсва увереност в собствените му критерии и способности да направи най-добрия за 
него избор, би се доверил на чуждата оценка, включително и на тази, дадена в рекламата. 
Реципиентът с висока самооценка и добре развито потребителско съзнание обаче би се по-
чувствал лишен от правото да даде собствена оценка за продукта при възприемане на по-
добна реклама. И колкото по-силен е натискът от страна на рекламата за предизвикване на 

                                                   
1 Trommsdorff, V., Konsumentenverhalten, Köln, 2004. 
2 Boch, H.-D., Die grenze der Superlativreklame, Köln, 1963. 
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потребителска активност, толкова по-силно ще се прояви т.нар. „ефект на бумеранга“ – 
стремеж на реципиента да възстанови ограничената му свобода на избор. Поради тази при-
чина в рекламата все по-често се среща „индиректна“ оценка – красиви персонажи ни по-
казват резултатите от употребата на продукта, който е изумителен, невероятен и така же-
лан от реципиента.  

Когато рекламата кодира обещанията за ефектите от употребата на рекламираната стока 
в картина, рядко може да се прочете или чуе текст, който твърди, че същият ефект ще се 
наблюдава в 100 % от случаите. Тя само ни показва резултат, постигнат от персонажите на 
екрана. Възприемайки информацията, ние я преработваме, което означава – анализираме, 
оценяваме, свързваме с наличната в паметта ни информация, където се намира и осъзнати-
ят проблем, чието решение ни демонстрират персонажите. Картинната информация се въз-
приема от реципиента като репрезентация на действителността, което означава, че съмне-
нието в достоверността на показаните в рекламата достойнства на стоката е много по-
слабо, а и възприемането на картинната информация изисква значително по-малко усилия, 
преработва се повърхностно и се запаметява без промяна1. 

Необходимо е да се напомни, че социално зрелият потребител разбира същността и 
предназначението на рекламата и не би следвало да е воден от желанието да превърне 
„мечтаното невъзможно“ в действително. Но ако все пак повярва, че показаният в реклама-
та ефект ще бъде налице (а как му се иска да е така), той може да „преживее“ този ефект. 
Всеки носи в съзнанието си илюзии и не иска да се разделя с тях. Хората вярват на оценки-
те, които самите те са направили, и рекламата създава предпоставки за положителни оцен-
ки на рекламираните стоки, а потребителят сам, често с удоволствие прави лъжливи умо-
заключения и се чувства щастлив в самозаблудата си – че ще бъде толкова красив, колкото 
персонажите в рекламата, че успехът е в неговите ръце, ако се сдобие с дрехите, които но-
сят преуспелите, и пр. Когато другите се опитват да ни излъжат, ние сме готови да се про-
тивопоставим на измамата, но когато става дума за самоизмама, категориите, с които опис-
ваме желанието ни да запазим вярата си, придобиват много по-светли краски.  

„Обвиненията“ към рекламата вероятно може да продължат и то – не само по посока на 
нейната истинност, но и по отношение на възпитателния ефект върху децата, по отношение 
на лоялността спрямо конкуренцията и пр. И всяко едно от тях ще я прави все по-гъвкава и 
по-ефективна в борбата й за оцеляване като все още незаменимо средство за информиране 
на широка аудитория за стоките на пазара. 

Покрай многото обвинения към рекламата би било справедливо да се признае, че рекла-
мата не е толкова „демонична“, колкото се представя от нейните критици. Факт е, че тя е 
най-често използваният източник за пазарна информация дори когато съзнателно не жела-
ем да признаем този факт. Светът в рекламата е красив, хората са щастливи, проблемите са 
толкова лесно решими. Колкото и „сладникав“ да е този изкуствено създаден свят, той е 
„островче на надеждата“, противопоставен на „втората“ действителност, създавана от меди-
ите, където също има неистини. Лъжата и измамата винаги са били атрибут на обществото, 
според П. Таранов „те са естествен фон на деловия инструментариум“2. Важни са мотивите. 

Безсилни пред силата на рекламата, често сме готови да обвиним рекламата в тежки гре-
хове – например че манипулира потребителя, като въздейства на трудно контролираните 

                                                   
1 Moser, K., Markt und Werbepsychologie. Göttingen, 2002. 
2 Таранов, П. С., Секреты поведения людей, М., 2005. 
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инстинкти или го активира чрез емоционално кондициониране и пр. Преди да бъде „осъде-
на“ като тотален манипулатор, си струва да се дискутира въпросът какво представлява ма-
нипулацията и коя част от социалното поле е „стерилна“ от опити да се управлява поведе-
нието на хората.  

 Разпростирането на моралните норми на полето на пазара изисква съобразяване с ос-
новните принципи на пазара и преди всичко – с конкуренцията като основополагащ прин-
цип. Трудно е да се определи еднозначно дали едно такова „адаптиране“ на моралните 
принципи към пазарните реалности е развитие на морала, или напротив – деградация. 
Трудно би могъл обаче да се оспори и фактът, че новата реалност, особено в икономичес-
ката сфера, не може да бъде напъхана в отеснелите дрешки на морални принципи, отразя-
ващи друга социална реалност, други норми на социално съжителство. Нещо повече – по-
ведение, почиващо на остарели, изживели своето време и роля принципи, изглежда ираци-
онално и съвсем сигурно – неефективно. Все още.  
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КОРУПЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ  

ст.н.с. II ст. д.ик.н. Росица Рангелова,  

Икономически институт – БАН 

Освен етически и юридически измерения корупцията има и чисто икономически аспек-
ти, които са обект на изследване. Световната практика показва, че пряката намеса на дър-
жавата в управлението е благоприятна почва за разцвета на корупцията, която сама по себе 
си се осъществява на пресечните точки между обществените и личните интереси. Затова 
държавата трябва да намали присъствието си и да се намесва ефективно само където е не-
обходимо1. 

Световната практика показва също, че радикални политически и икономически промени, 
каквито станаха през 90-те години на ХХ век в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и в час-
тност – в България, се съпътстват от нарастване на корупцията, престъпността и като цяло 
от нестабилност в страната2. 

Процесът на „оттегляне“ на държавата по време на прехода се осъществяваше при от-
съствие на съответни институции, което изкушава към корупция3. В резултат на това се 
наблюдава слаба държава с разградени институции. Контролните институции за условията 
на пазарната икономика бяха и са все още в процес на изграждане. Все още не са изградени 
и структурите на гражданското общество, с техните контролни функции. Изграждането им 
би трябвало да създаде подходяща икономическа, институционална и нравствена среда за 
по-добра работа на държавната администрация и контролните механизми за предотвратя-
ване на нейни произволни действия. 

Управляващите от висшия ешелон вземат решения за капиталните разходи по отноше-
ние на: размера им в държавния бюджет, структурата им по основни категории, избора на 
определени проекти и тяхното месторазполагане, мащаба и дизайна на всеки проект и др. 
Последните две решения изискват намесата на отделни индивидуални мнения и при отсъс-
твие на ефективен контрол се поддават повече от другите на корупция. Изпълнението на 

                                                   
1 Според унгарския икономист Янош Корнай в началото на 90-те години на миналия век държавата в 

новите демократични страни, осъществяващи преход към пазарно стопанство, не можа да намери своето 
място в социално-икономическите процеси. „Тя е излишно активна, когато няма достатъчно основания 
за това, и пасивна в области, където е необходимо държавно регулиране и управление, временна или 
постоянна държавна намеса.“ (Kornai, J., 1995, p. 163.)  

2 Rangelova, R., Building the Ethical Infrastructure of the Market in Post-Communist Countries: The Case 
of Bulgaria. Business Ethics: A European Review, Vol. 6, No 4, October, 1997, рр. 220 – 229. 

3 Още в първите години на прехода корупцията се наложи като най-разпространеното явление. Спо-
ред проучване на Центъра за изследване на демокрацията, проведено през 1992 г. сред 1300 бизнесмени 
в България, разпространението на някои отрицателни явления в реалния живот се подрежда така: коруп-
ция – 62 %; избягване на данъци – 58 %; пране на мръсни пари – 48 %; съзнателно влошаване на състоя-
нието на фирмата – 46 %; назначения по политически причини – 41 %; уволнения по политически при-
чини – 38 %; скрита приватизация – 30 % (в. „24 часа“ от 11 февруари 1993 г.). 
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даден проект може да се извърши от една или друга компания, която, за да постигне това, е 
готова да предостави определена комисиона на правителствените чиновници.  
В условията на преход към пазарна икономика взаимовръзката между корупция и инвес-

тиции се пресича и в полето на извършващата се приватизация. Самата същност на процеса 
приватизация предразполага към корупция служителите от държавния апарат, които я 
осъществяват, особено преди самата „приватизация да бъде приватизирана“, т.е. да бъде 
изведена от сферата на дейност на държавните институции. Корупцията при приватизация-
та е голяма, но още по-голяма е, когато по едни или други причини се бави. В очакване на 
приватизацията ръководещите предприятията имат възможност да използват разходите на 
държавния бюджет за целите на предприятието, а приходите на предприятието – за себе си. 
Корупцията влияе по много и различни начини върху макроикономическите процеси и 

показатели на дадена страна. Основните канали на влияние са следните:  
- Увеличава се бюджетният дефицит, защото намаляват приходите от данъци. 
- Нарастват държавните разходи и се променя структурата им, с което предизвиква пре-

разпределяне на разходите по държавния бюджет. Това най-често е за сметка на секторите 
образование, наука и здравеопазване, които дейности по-лесно се ощетяват поради факта, 
че не са между тези, от които е по-лесно да се събират подкупи в сравнение с други дей-
ности. Доказано е обаче, че подценяването на такива социални фундаменти на развитие 
има неблагоприятни последствия. И обратно – подходяща политика за развитие на образо-
ванието и здравеопазването едновременно намалява бедността и стимулира растежа. 

- Повишават се разходите за публични инвестиции1. 
- Изкривяват се процесите на вземане на решения за проекти, свързани с публичните ин-

вестиции2. Степента на изкривяване на тези процеси е толкова по-голяма, колкото по-слаби 
и неефективни са или отсъстват въобще одиторски и други контролни институции. 

- Намалява ефективността на субсидиите и помощите, получавани и давани от държава-
та или други източници. 

- Влошава се качеството и се понижава ефективността на публичната инфраструктура 
(например чрез влагането на по-малко от необходимите материали, или материали с по-
ниско качество при изграждането на даден обект и др.). 

- Намалява ефективността от използване на човешкия фактор чрез преразпределяне на 
талантливи специалисти в области, които не позволяват да се проявяват по най-добрия на-
чин техните възможности, и/или на посредствени специалисти – в области, които изискват 
талант, какъвто те нямат. 

- Увеличава се социалното неравенство между хората. Повече корупция увеличава соци-
алното разслоение, тъй като намалява потенциалът за доходи на най-бедните. 

                                                   
1 Пословичен е примерът с високия относителен дял на инвестиционните разходи в държавния бю-

джет в Италия в началото на 90-те години, когато избухна огромен скандал, свързан с корупция, и пос-
ледвало углавно преследване на определени хора, самоубийства и т.н. След това се отбеляза намаление 
на разходите на вече осъществяваните проекти. По данни на международната организация „Прозрачност 
без граници“ (Transparency International) само през следващите две-три години разходите по проекти в 
Милано, най-изявеният град в този скандал, са намалели толкова значително, че не може да не се търси 
връзка с този факт: разходите за строеж на километър линия от метрото намаляват с 57 %; разходите по 
изграждане на железопътни връзки – с 52 %; бюджетът по изграждане на нов летищен терминал – с 59 %. 

2 Позната е например практиката (и в България) след провеждане на търг и одобряване на дадена 
оферта при най-ниска цена след време да се приемат допълнителни анекси, които оскъпяват проекта. 
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- Намалява производителността на труда, тъй като се променят мотивите на икономи-
ческите агенти и се стимулира рентиерството вместо производствената дейност. 

- Изкривява се основната роля на правителството в защита на собствеността и оказване 
на принуда при изпълнение на договорните задължения. 

- Намалява се легитимността на политическата система, като корупцията прави непопу-
лярни хората от висшия ешелон и с това се дискредитират политическите и икономически-
те реформи1. 

- Между корупцията и скритата икономика (и престъпността) съществува силна и устой-
чива връзка. Страни с повече корупция имат по-голям дял на нелегална икономика. 
Един от основните фактори за икономически растеж е размерът на направените инвес-

тиции. Като правило страните с по-висока норма на натрупване и инвестиции имат по-
голяма динамика и прираст на брутния вътрешен продукт (БВП). Затова на нарастването на 
инвестиционните разходи се гледа положително, като се очаква последващ икономически 
растеж. Така се е стигнало до убеждението, че за постигане на икономически растеж разхо-
дите в държавния бюджет трябва да се разпределят в полза на инвестиционния, а не на 
оборотния капитал, като за последния не се препоръчва да расте. Златно правило е да се 
заемат, ако трябва, пари за построяване на болница, но не и за заплати на медицинския 
персонал и за закупуване на лекарства. Това правило важи дори и в спорни случаи, когато 
оборотен капитал може да допринесе за растежа на основния капитал чрез повишаване на 
качеството на човешкия капитал. 
Политиците използват този мотив и са склонни да насърчават големи проекти (пътища, 

електроцентрали, болници, училища и др.), които имат и по-голям резонанс в обществото. 
Външните прояви на това насърчение са широко огласяваните успехи и церемониите по 
прерязване на лентата на новопостроени обекти.  
В случаите на корупция направените по-големи от действително необходимите разходи 

за проекти като пътища, електроцентрали, пристанища, летища и др. може да бъдат и най-
често са за сметка на по-малко атрактивни, но полезни проекти или разходи. Изследвания 
показват, че при разпространена висока степен на корупция нарастването на размера на 
публичните инвестиции се свързва с намаляване на тяхната ефективност, което е причина 
за намаляване на икономическия растеж (Tanzi, V., 1998).  
Корупцията се извършва в условията на секретност, което прави почти невъзможно по-

лучаването на информация за нея. В най-добрия случай данните са единични и откъслечни, 
получени от медиите, от официални разследвания и др. За определяне на приблизителния 
размер на корупцията най-често се използват косвени методи – анкети, интервюта и др. 

                                                   
1 Според изследвания държавната корупция нараства, когато властите се избират по пропорционална 

система. Обяснението е, че личната ангажираност при мажоритарната система e по-висока и затова ко-
рупцията при тази система е по-ограничена (Mauro, P., 1995, 681 – 712). България обогати познанията в 
тази област при изборите за 41-во народно събрание (5 юли 2009 г.). Резултатите показаха, че е много 
важно конкретното решение и прилагане на принципа. В нашия случай наред с изборите по пропорцио-
налната система се прие да се проведат частични мажоритарни избори еднократно на 31 народни предс-
тавители с обикновено мнозинство. Допусна се при избора по мажоритарната система да участват и 
представители на политически партии, които участват и по пропорционалната листа. Така обаче се на-
рушават принципите, а с това и очакванията към избраните по мажоритарния принцип. На практика 
мажоритарни избори не се състояха. Преобладаващото мнозинство на избраните народни представители 
по този принцип бяха непознати лица от убедително победилата политическа партия. 
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Най-авторитетното ежегодно международно сравнение за степента на разпространение на 
корупцията в голям брой страни е това на международната неправителствена организация 
„Прозрачност без граници“ (Transparency International) на база на индекса за възприемане 
на корупцията (Corruption Perception Index)1.  
Традиционно най-слабо разпространена е корупцията в скандинавските страни, които са 

най-близо до десетката, а в някои случаи са и с оценка 10. За 2008 г. на първо място са Да-
ния и Швеция с индекс 9,3, както и Швейцария и Финландия, чийто индекс е 9. Отбелязва 
се спад в индексите на страни с едни от най-добрите показатели, каквито са Великобрита-
ния, Норвегия и Финландия. Влошаването на резултатите се дължи на факта, че общество-
то реагира остро на корупционните практики и не приема добре, когато органите не реаги-
рат бързо и адекватно. На първо място по некорумпираност сред европейските държави са 
Дания, Швеция и Швейцария. Сериозни подобрения се наблюдават в Албания, Кипър, Гру-
зия, Мавриций, Нигерия, Оман, Катар, Южна Корея, Тонга и Турция. 
Типични примери за страни с по-висока норма на натрупване (от 30 до 40 %) и по-

разпространена корупция (индекси между 2 и 3) са Тайланд, Южна Корея, Китай, Индоне-
зия и др. Благоприятното съотношение, тоест норма на натрупване около 20 % и ниска сте-
пен на корупция се наблюдава в страни като Дания, Финландия, Швеция, Швейцария, също 
Канада, Австралия и т.н. Твърде добрата позиция на Сингапур наред с водещите развити 
страни в света е изключение и може да бъде обяснена със строгите закони в нея, забраня-
ващи директно дейността на компании или бизнесмени, уличени в корупция.  
България беше включена за първи път в това сравнение през 1998 г. с индекс 2,9 (фиг. 1). 

През периода 2002 – 2007 г. този индекс се повиши до около 4. Това се отчиташе като ус-
пех в противодействие на корупцията, макар според методиката на „Прозрачност без гра-
ници“ индекс под 5 е индикация за сериозни корупционни практики в публичния сектор и 
администрацията. През 2005 г. България имаше дори по-висок индекс в сравнение със 
страни като Чешката република, Хърватия или Гърция. Сега обаче индексът спада и това е 
тревожна тенденция. Още повече, че дори страни като Б. Ю. Р. Македония, Турция, Алба-
ния и Румъния отбелязват ръст на индекса, което значи и подобряване на антикорупцион-
ната среда в тях. 

 

 

                                                   
1 „Прозрачност без граници“ (Transparency International) е международна неправителствена организа-

ция, създадена през 1993 г. с цел обединяване усилията на гражданското общество, бизнеса и правителс-
твата за борба с корупцията. Седалището й е в Берлин (Германия). Изчисляването на индекси на коруп-
ция е инициатива на тази организация в сътрудничество с Гьотингенския университет в Германия и 
показва равнището на процеса в административния държавен апарат. Проучването показва равнището 
на корупция по това как то се възприема от четири групи в обществото – представители на бизнеса, 
експерти – анализатори на риска, журналисти и обикновени граждани. Индексите се изчисляват по ме-
тода на обобщението и имат претенции да представляват статистически най-убедителното средство за 
отчитане на субективните възприятия на тема корупция. За целите на изследването се ползват и няколко 
независими източници, между които Световната банка, Фридъм хаус, Световният икономически форум 
и други. Използва се скала от 0 до 10, като 10 означава пълно отсъствие на корупция. Страните, индек-
сите на които се доближават до нула, са най-зле представилите се в борбата с корупцията. Индексът се 
счита за сравнително обективно мерило за корупцията в една страна. Той се взема предвид от инвести-
тори, политици, дипломати и анализатори. 
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Фигура  1. Индекси на възприемане на корупцията  
и темп на прираст на БВП в България, 1998 – 2008 г. 

 
През 2008 г. в сравнението на „Прозрачност без граници“ са обхванати 180 държави. 

България е на 72-ро място сред тях с индекс 3,6. Страната ни дели място с Китай, Б. Ю. Р. 
Македония, Мексико, Перу, Суринам, Свазиленд и Тринидад и Тобаго. Непосредствено 
пред нея се намират Колумбия, Румъния, Грузия, Гана, Куба, Кувейт, Тунис и Хърватия. За 
втора поредна година Сомалия е с индекс 1 и води в класацията като най-корумпираната 
държава в света. Веднага след нея се нареждат Мианмар и Ирак с индекс 1,3, Хаити е с 1,4, 
а Афганистан – с 1,5. Индексът на България е най-ниският сред страните от ЕС, за които 
средният индекс е 6,48. Дори Румъния е изпреварила България и има индекс от 3,8. Оказва 
се, че членството на страната ни в ЕС от 1 януари 2007 г. не само не е повлияло положи-
телно за намаляване на корупцията в нея, а дори положението е станало по-лошо.  
България на няколко пъти беше остро критикувана в доклади на Европейската комисия 

(ЕК) за несправяне с корупцията по високите етажи на властта и с организираната прес-
тъпност, както и за липса на доказателства, че подкупността се наказва. ЕК дори наказа 
страната ни, като замрази фондовете й по линия на ЕС за над 500 млн. евро. 
В сегашния етап България е страната в ЕС с най-ниско равнище на икономическо разви-

тие (най-нисък БВП на човек от населението) и най-разпространена корупция. Последното 
се дължи както на липсата на политическа воля, така и на търпимостта на обществото към 
корупционните практики във властта. Основните причини за лошата позиция на страната 
ни са непрозрачните приватизационни и концесионни сделки през последните години, 
проблемите при обществените поръчки, както и неефективната съдебна система и полити-
ческият и икономическият натиск върху нея. Все още не се чувства ефективно противо-
действие на корупцията, липсват конкретни резултати дори и при установени злоупотреби 
със средства на еврофондовете. Всичко това влошава международния имидж на страната 
ни и намалява доверието в институциите. 
Социално-икономическото развитие на дадена страна е сложен и комплексен процес, 

предопределен преди всичко от икономическия й растеж. Става дума за стабилен и дългот-
раен растеж, който допринася за устойчиво социално-икономическо развитие и повишава-
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не на стандарта на живот на обществото в дадена страна. Върху него оказват влияние раз-
лични по посоката си на действие фактори. Разпространението на корупцията несъмнено 
влияе отрицателно на икономическия растеж.  
На фигура 1 е дадена графика за икономическия растеж на България през същия период, 

за който е представен и индексът на корупция (1998 – 2008 г.). Сравнително високите тем-
пове на растеж от около 5 – 6 % годишно са благоприятно явление и резултат на много 
усилия. Но следва да се отчита фактът, че те са изчислени при доста ниска изходна база, 
защото в периода на прехода към пазарна икономика близо цяло десетилетие страната ни 
отчиташе значителни темпове на отрицателен растеж и едва към 2004 – 2005 г. успя да дос-
тигне (да се върне на) равнището на БВП от 1989 г. Като се търси връзка между икономи-
чески растеж и корупция, не би следвало да се очаква пряка обратна, едва ли не – функци-
онална връзка между тях, защото върху икономическия растеж оказват влияние по дирек-
тен и индиректен начин още много други фактори. Дори е логично да се очаква известен 
лаг от времето на прекратяване на някои корупционни практики и съответно намаляване на 
степента на разпространение на корупция – до повишаване на темповете на икономически 
растеж и съответно – стандарта на живот. Все пак графиката подсказва за известна връзка 
между двата процеса. Тя би могла да се изучи комплексно с други фактори, макар и приб-
лизително, с помощта на подходящи статистически и иконометрични методи. Зависимостта 
между тях съществува и можем да си представим колко по-благоприятно би било социал-
но-икономическото развитие на страната при значително намаление на корупцията в нея.  
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КОРУПЦИОННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ  
ВЪРХУ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС 

доц. д-р Васил Сивов,  

ЮЗУ – Благоевград 

Корупцията се характеризира с наличието на поне две страни, работещи по споразуме-
ние и придобиващи тайно печалби и привилегии в процеса на взаимодействие помежду си. 
Борбата срещу политическата корупция е процес на осветляване на представителите на 
публичния интерес, използващи властта, в която са облечени за своето собствено обогатя-
ване или за това на близки до тях лица. Резултатите от тези им действия са за сметка на 
цялото общество. С приемането на България в ЕС и отпадането на бариерите за движение 
на хора, стоки и капитали възможностите за разпространение на корупционни практики 
значително нараснаха. 
Европейският съюз започна да изпраща все по-осезаеми сигнали, че повече няма да то-

лерира нито организираната ни престъпност, нито неорганизираната ни държавност. Спря-
мо нашата страна бяха задействани безпрецедентни санкционни механизми, отнети бяха 
акредитации на държавни агенции и бяха спрени финансови средства за стотици милиони. 
Бившият докладчик за България в Европарламента Джефри ван Орден определи корупция-
та в страната като „ендемична“ и предупреди по повод спрените средства на ЕС, че ако 
нашето правителство продължава да заема позицията на неразбран член на европейското 
семейство, рискува да загуби още европейски пари и българското „блато с алигатори“ ще 
се превърне в „пустиня със скорпиони“1. 
Непрозрачното управление и политическата корупция ще стават все по-явни и по-

болезнени за българското общество с настъпилото рязко свиване на икономическия растеж 
през 2009 г. Корупцията не може да бъде изкоренена напълно, но може да бъде направен 
опит за свеждането й до минимум. Тя оказва силно отрицателно въздействие върху цялост-
ното икономическо и социално развитие на нашата страна. Ето защо нейната превенция и 
контролът върху политическата сфера се превръщат в основен проблем пред гражданското 
общество. Снижаването на нивото на корупция и стабилното икономическо развитие могат 
да доведат до мултиплициран положителен ефект върху всички обществени сфери2.  
Заради корупция през юли 2008 г. Eвропейската комисия отне възможността на четири 

български агенции да управляват средствата от фондовете на ЕС. Замразени бяха 1 млрд. 
евро по предприсъединителните фондове, като бе отправено предупреждение, че ще бъдат 
прекратени плащанията и за в бъдеще. В доклада за управлението на фондовете на ЕС се 
посочва, че „корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност изос-

                                                   
1 Джефри ван Орден предупреждава 12.12.2008 БГНЕС; www.mediapool.bg 
2 Антикорупционните реформи в България. Коалиция 2000, Център за изследване на демокрацията, 

С., 2005. 
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трят тези проблеми като цяло и водят до отслабване на административния капацитет и пра-
вораздаването“1. Като препоръка се посочва, че България трябва да вземе спешни мерки, 
тъй като крайните срокове по някои от проектите наближават. След изтичането на тези 
срокове страната ще бъде лишена от възможността да ползва средствата по тези фондове. 
След като зае последните места по икономически показатели и доходи в Европейския 

съюз, България успя да оглави срамната класация на една от най-големите антикорупцион-
ни организации в света „Прозрачност без граници“ – за корумпираност. Страната ни е на 
72-ро място сред 180 страни с индекс 3,6. Това е най-ниският показател в целия Европей-
ски съюз, като дори Румъния е изпреварила България и има индекс от 3,8, докато средният 
индекс на другите страни – членки на ЕС, е 6,482. Основните причини за този срив са неп-
розрачните приватизационни и концесионни сделки през последните години, проблемите 
при обществените поръчки, както и неефективната съдебна система, политическият и ико-
номическият натиск върху нея. На практика няма ефективно противодействие на корупци-
ята, липсват конкретни резултати дори и при установени злоупотреби със средства на ев-
рофондовете. 

 Необходимо е да се създаде нова програма за противодействие на корупцията и да се 
възприеме позицията нулева толерантност. Влошаването на този показател през последни-
те години показва, че страната ни вече не е само устойчиво, а същевременно и силно ко-
румпирана страна. Още повече, че дори страни като Македония, Турция, Албания и Румъ-
ния отбелязват подобряване на индекса, което означава укрепване на антикорупционната 
среда. Страната ни се оказва територията в общността, през която минават най-много конт-
рабандни стоки. Това сочат резултатите от изследването „Загуби за бюджета на ЕС от кон-
трабандата през югоизточната граница на Съюза, контролирана от България“, разработено 
от неправителствената организация „Сигурност и развитие“. 
България зае първо място в класацията на ОЛАФ за злоупотреби с еврофондовете. Евро-

пейската служба за борба с измамите публикува годишния си доклад, който показва, че в 
края на 2008 г. тя е следила 42 случая у нас, докато в много по-големи държави като Гер-
мания и Великобритания са били по 21 – 22 случая. Само за последната година страната ни 
е направила почти троен скок в наблюдаваните случаи за злоупотреби – от 15 на 42. Най-
много злоупотреби с европейски пари в държавата ни са засечени в сектора на селското 
стопанство – 23 случая от всичките 42, докато в Румъния те са 5 от 21. ОЛАФ сочи, че в 
България са разкрити „разнообразни случаи на измами и злоупотреби по САПАРД, където 
стари машини са представяни за нови, раздувани са оферти и са подправяни фактури, пред-
ставяни са фалшифицирани документи в подкрепа на проекти за европейско финансиране“. 
Финансовата щета от тези нередности е изчислена от ОЛАФ на повече от 80 млн. евро3. 

Загубени и застрашени от загуба са: 
- 220 млн. евро по ФАР за проекти по пътища, инфраструктура, екология, социални 

нужди; 
- 340 млн. евро по ФАР и 31,4 млн. евро по Преходния инструмент, които може да бъдат 

спасени, ако отговарящите за тях агенции изпълнят условията на Еврокомисията до края на 

                                                   
1 Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Европейския съвет за управлението 

на фондовете на ЕС в България, Брюксел, юли 2008, с. 11.  
2 „Прозрачност без граници“: България е най-корумпираната в ЕС, в. „Новинар“ 23.09.2008. 
3 Нередности по Програма САПАРД в България. Европейска комисия. Европейска служба за борба с 

измамите (ОЛАФ), Брюксел, D/005778; 09.07.08. 
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2009 г.; 140 млн. евро по САПАРД – до края на годината предстои решение на Еврокоми-
сията дали да възстанови плащанията по трите спрени мерки от земеделската програма; 

- 144 милиона евро по ИСПА – блокирани средства за магистрала „Люлин“ заради кон-
фликта на интереси в Пътния фонд. Еврокомисията трябваше да реши през февруари-март 
дали да ги възстанови. 
Непокриването на минималните стандарти за управление на фондовете е най-общата 

причина за загубата по ФАР. Решението на комисията е послание към правителството, че 
не е достатъчно да се правят нещата само на хартия, че „трябва да се действа на полити-
ческо и правителствено ниво, където корупцията все още се толерира“1. Аргументите за 
санкцията са безпощадни. Първият е, че ОЛАФ и Еврокомисията са открили нови драстич-
ни примери за корупция, конфликт на интереси и измами с пари от ФАР. Само ОЛАФ в 
момента работи по 86 проверки – с 26 повече, отколкото през юли 2008 г. Новите наруше-
ния са допуснати въпреки санкциите, които Брюксел наложи по програмата и въпреки ши-
роко рекламираните от Плугчиева корективни мерки. 

 Най-важната причина за загубата на ФАР обаче беше посочена от комисаря по разши-
ряването Оли Рен като „политическо влияние“ върху злоупотребите2. Според него българс-
ките власти упорито си затварят очите пред този проблем, въпреки че комисията го е под-
чертавала многократно, включително и при последните си експертни мисии в София. Тази 
критика беше водеща и в доклада на ОЛАФ, който визира „политически чадър“ над злоу-
потребите с фондовете. Оценката е, че правителството отдавна е трябвало да деполитизира 
управлението на еврофондовете и да наказва хората, които допускат грешки. По думите на 
евроексперт „във всяка друга страна членка още при разкрития конфликт на интереси в 
Пътния фонд щяха да си заминат двама министри, а шефът на фонда вече да е осъден“. 

 Опитът на бившия вицепремиер по еврофондовете Меглена Плугчиева да подобри ко-
муникацията с Брюксел и да накара чиновниците от еврозвената да заработят на пълни 
обороти, за да бъдат размразени парите от ЕС, претърпя провал. Това стана ясно от отчета 
й за свършеното през последната година. Вицепремиерът даде недвусмислено да се разбе-
ре, че отговорност за все още блокираните 140 млн. евро по САПАРД носят ръководствата 
на аграрното министерство и на фонд „Земеделие“. Не беше потърсена отговорност от уп-
равляващите звената, където метастазите на корупцията са най-големи. Не се видя конк-
ретно подобрение от официално рекламираните мерки на правителството. Вместо това 
проектите със спряно еврофинансиране дискретно се захраниха от националния бюджет 
въпреки очевидните нередности в тях. Това съзнателно политическо решение породи нови-
те опасения на европейските институции относно милиардите от структурните фондове, 
които следва да потекат към страната. 

 Явно е, че докато управляващите у нас се опитват да лекуват симптомите на проблема, 
Еврокомисията се обръща към фундамента му. Институцията настоява не за публични про-
цеси по няколко известни измами, а за коренна промяна в системата на управление на фон-
довете, елиминиране на партийните интереси в разпределението на парите, прекъсване на 
политическите заигравания с бизнеса и удар по нарастващата корупция в обществените 
поръчки. Такова тотално разбиване на системата трудно може да се направи от самата сис-

                                                   
1 Новакова, И., Еврокомисията спаси от България парите на европейските данъкоплатци, в. „Капи-

тал“, бр. 48, 28.11.2008. 
2 България загуби над 220 милиона евро по програма ФАР, 12.07.2009. http://infocenter.bnt.bg 
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тема. Неслучайно европейските експерти съзряха умисъл в опитите на българската адми-
нистрация да се маскират истинските проблеми под козметични промени.  

 Същата система, срещу която Комисията в лицето на Оли Рен реагира толкова остро, 
предстои да управлява 11 милиарда еврофинансиране през следващите пет години. Връзка-
та между структурните фондове и ФАР е пряка, неизбежна и ясна за Комисията, която под 
натиск от Европейската сметна палата и страните членки ще санкционира по-крайно и най-
малкото разкрито у нас нарушение. Това ще доведе до още финансови загуби в ситуация на 
задълбочаваща се международна икономическа криза. 

 Отражение ще има и върху другите две програми, по които България се надява на възс-
тановяване на спряното финансиране. В началото на 2009 г. Оли Рен обяви, че в настоящия 
момент в България има риск за парите на европейските данъкоплатци. Едва ли след такова 
изявление Комисията ще възстанови с лека ръка спрените средства за земеделие по 
САПАРД или парите за магистрала „Люлин“ по ИСПА. Не бяха достатъчно убедителни и 
неочакваните оставки, подадени от ръководителите на фонд „Земеделие“ и Пътната аген-
ция, които управляваха двете програми.  

 Закъсненията в усвояването на фондовете нямаше да представляват проблем, ако Евро-
пейската комисия не подозираше, че част от отпуснатите средства не са използвани по 
предназначение. Обикновено вежливите доклади на чиновниците от Брюксел са осеяни с 
безапелационни формулировки: „корупция“, „подкупи“, „сериозни твърдения за нереднос-
ти“, „силни предположения за намеса на организираната престъпност“. Европейската 
служба за борба с измамите (ОЛАФ) недвусмислено констатира мудността на местното 
правосъдие. Чуждестранни инвеститори отбелязват недостига на правила при финансира-
нето на партиите. Идването на чуждестранни фирми се обезсърчава поради некоректни 
правила на играта. 

 Най-важното следствие от безпрецедентната санкция обаче е, че върна България в из-
ходна позиция, т.е. две години назад, когато Брюксел започна да предупреждава за злоу-
потреби с фондовете – първите писма на ръководителя на дирекция „Разширяване“ Майкъл 
Лий по темата датират от октомври 2007 г. Това е позиция, около която се обединяват 
представители на редица страни членки в Брюксел, като Холандия, Дания, Швеция и Вели-
кобритания. Те държат на становището, че България трябва да бъде възпитавана чрез пред-
пазни клаузи и финансови корекции.  

 Проблемът е, че волята да се краде от еврофондовете е толкова мощна и обсебваща, че 
когато това е невъзможно, европейските пари просто не се усвояват. Има цял куп доказа-
телства за този специфично български синдром, който се проявява както на институцио-
нално, така и на политическо равнище. Съвсем наскоро например консултантската компа-
ния „АВП Консулт“, която анализира промените, направени в програма „Регионално раз-
витие“ след първоначалното й одобрение от Европейската комисия, направи проучване за 
това, какъв процент от предвидените за периода 2007 – 2012 г. средства в огромния размер 
от 1.361 млрд. евро са усвоени от българска страна1.  
Оказа се, че за две години от петте предвидени са сключени договори за едва 241 млн. 

евро, а на бенефициентите реално са преведени едва 7 милиона. При което няма как да не 
си направим естествения извод, че коефициентът на полезно действие по тази програма се 

                                                   
1 Абсурди и промени в актуализираната годишна работна програма на ОП „Регионално развитие“, 

АВП Консулт, С., 21.05.2009. 
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измерва с части от процента. Неоправдано е да обвиняваме обитателите на българските 
региони, че не искат да приемат европейските пари, предвидени за подобряване на тяхната 
инфраструктура и за създаване на нови работни места. Тези в Мадан и Рудозем или обез-
людените български села във Видинско едва ли обръщат гръб на европейските субсидии. 
По всяка вероятност информацията, че такива пари и възможности съществуват, почти не 
достига до тях. Тези, които я приемат, са чиновниците от национални и регионални бюра, 
кметове и общинари, голяма част от които отказват да полагат усилия за дейности, ако не 
могат лично да се облагодетелстват от тях. Дори и когато се ангажират с такива, това става 
по удобна за тях схема за пренасочване на фондовете към фирми на близки и роднини.  
Точно това е и изводът от предприетото от „АВП Консулт“ изследване – оказва се, че 

парите, предвидени за регионално развитие и инфраструктурни проекти, се „усвояват“ по 
нова, различна от регламентите схема, определяна като „Организиране на иновативни кул-
турни събития“, в която са включени цели 80 общини. По този начин средства за далеч по-
належащи нужди на населението отиват за самодейни прояви със съмнителна културна 
стойност. 
В същото време селата в общината нямат нормални пътища и канализация, има недостиг 

на вода и ток. Решението е в еврофондовете, но тази възможност се пренебрегва от служи-
телите по програмата и наблюдаващото ги министерство на регионалното развитие. Защото 
не желаят да поемат отговорност за реализацията на трудни проекти, контролирани от 
ОЛАФ, без лесни за присвояване пари. По-комфортно за тях е да разчитат на държавния 
бюджет и парите на българските данъкоплатци. 
Как работи това мислене на политическо ниво? По същия начин, само че в по-широк 

мащаб. Преди всичко – като изкуствено подгряване на евроентусиазма. Участието в ЕС бе 
важно за доскорошните управляващи преди всичко като перспектива за крадене от евро-
пейските фондове, като възможности за личен и партиен просперитет. Още година преди 
членството на България в ЕС ДПС усилено създаваше фондации и неправителствени орга-
низации, обучаваше кадри, които „да поемат“ еврофинансирането. Като видяха, че номерът 
не минава, че Европа не на шега се кани да налага норми и да ограничава корупцията и 
престъпността, а разкритията за техните далавери започват да клатят стола под тях, управ-
ляващите започнаха да критикуват ЕС за неговите „двойни стандарти“. Това е причината, 
поради която в наскоро представения доклад от председателя на Борда на чуждестранните 
съветници към премиера Станишев Доминик дьо Вилпен категорично се изисква преос-
мисляне на мониторинговия механизъм за България и изясняване на нейната роля в Европа. 
Практическите действия на новите управляващи след изборите ще покажат дали най-после 
ще се роди политическа воля за обуздаване на дивия корупционен нагон, белязал пътя ни 
към общия европейски дом. 
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СТОКИ „ВТОРА УПОТРЕБА“ –  
ЗА ХОРА „ВТОРО КАЧЕСТВО“ 

доц. д.с.н. Максим Мизов,  

ЦИПИ 

Пазарът е абсолютно пропусклив за всичко – само не и за морала. Той е както потреса-
ващо безпаметен за безумията на безнравственото, които позволява и насърчава, така и 
невероятно злопаметен или отмъстителен към всичките стремежи и опити на моралното да 
внесе някакви корекции в неговото жизнено пространство. Той не питае никакво съчувст-
вие или признателност и към тези, които някога са му помогнали да се роди, да порасне и 
да възмъжее. Затова и демокрацията се оказва потърпевша за добрините, които е сторила 
на пазара. Днес, повече от когато и да било, тя се оказва и изнудвана, насилвана, поругава-
на или осквернявана от пазара. Старата житейска максима, че няма направено добро, което 
да не е възмездено от злото, сякаш намира в пазара най-категоричното си, недвусмислено 
потвърждение. С невероятно завоалирани и префинени или с невъобразимо брутални жес-
тове той не престава да прокарва демаркационни линии, да провежда своите „чистки“ сред 
хората, да ги каталогизира, степенува, йерархизира социално и стратифицира. Няма общес-
твена драма, нито човешка трагедия, които са способни да го трогнат. И няма как да е дру-
гояче, понеже пазарът, когато е бездушен или е прогонил от себе си всичко социално, е 
обетованата земя и реалната аркадия за социалния дарвинизъм. 
В един глобален свят, където суверенитетът на националната държава е склонил глава, а 

социалната държава неудържимо колабира от вакханалиите на неолибералните фикции, 
пазарът явно е по-агресивен и по-безмилостен от всякога. Оцеляването в джунглата на па-
зара не понася сантименталността на моралния етос или поне конструира и тиражира пос-
ледния по зловещия си свой облик и подобие. 
Пазарът се интересува от и цени само едно-единствено човешко качество – платежоспо-

собността. Всички други човешки качества са негови подчинени, роби. Човешката природа 
има смисъл и значение само ако се подчинява на злия гений и неистовството да се трупат 
печалби. Нравствеността тук е без всякакво значение.  
Исторически радикалната смяна на централизирано-плановото стопанство от времето на 

„държавния социализъм“ със свободната от всякакви ограничения пазарна логика и прак-
тика донесе освен позитиви и безкрайно много негативи. Тъй като и в глобален, а и в евро-
пейски контекст пазарът в последните две десетилетия преживя главозамайващи възходи и 
падения – особено сега, при световната криза. Естествено, губещите винаги са много пове-
че от печелившите от този луд хазарт, понеже спекулацията е най-интимно скъпото и висо-
ко котирано качество на пазара. 

„Невидимата ръка“ на пазара се оказа мит, далеч не по-малък от митовете за възможнос-
тите на планираната и бюрократично-централизирана икономика някога. Не само защото 
на твърде много нации, страни или общества им „просветна“ кой исторически влиза в ро-
лята на „невидимата ръка“ на „свободния и отворен“ пазар. И не само им „просветна“, ами 



 209 

ги и разтресе до колапс от „грижите“ на такъв пазар. Една треска, която подписа смъртния 
акт на цели икономики или техни браншове. 
У нас, в прехода бясно, но и свръхполитизирано променящата се държавна администра-

ция, а и котилата на мутренските генерации оставят очевадни белези и неизлечими споме-
ни за изключителната виртуозност на „невидимата ръка“, която магически „твореше“ и 
направляваше пазарните процеси и тенденции. От такава гальовност и твърда бащинска 
ръка рухват, разсипват се цели стопански клонове, а атмосферата в обществото и икономи-
ката твърде често е близка до паническата. Но нали и паниката не е нелюбимо състояние на 
уж здравословно живеещия пазар?! 
Човек не трябва да е заклет антихрист, нито твърдоглав атеист, за да съзре в тези реал-

ности и прозелитно-клонирани от атеисти в християни чудесата на пазара. Само празнич-
ните дни и пазари по време на Коледа или Великден са достатъчни, за да убедят и най-
вярващи хора, че „невидимата ръка“ на ценообразуването в светите дни е плод на развих-
рянето на сатанинското начало – ламтежът за диви печалби, на освободените за своите бе-
зумства и прегрешения пороци на човешката природа. 
Природата не търпи вакуум, а пазарът е удивително природосъобразен – той не понася 

празни пространства, неоползотворени възможности, необитаеми ниши. Няма друго нещо, 
което като пазара да е толкова първично, натурално или витално, толкова сляпо или глухо 
за възнесения над природното човешки дух или смисъл. 

„Отворените“ пространства винаги изкусително примамват и насърчават до крайности 
несправедливостта и безчовечието с бясната треска за нови печалби. Те дават пълен „карт 
бланш“ за трансфер на всички негодни, дефункционализирани или амортизирани системи и 
технологии от по-развитите в по-бедните и изпаднали в тежки кризи държави и общества. 
Това превръща вторите в особени приемници, в специфични бунища, сметища, резервоари 
или депа за трансфер, употреба на стари производствени, разменни и консумативни логики, 
техники и практики. Това вече оказва и изключително нездравословни въздействия върху 
човешката битност и рационалност, при това – задържащи ги исторически, социално или 
културно. Не иде реч само за производствени, а и за социално-управленски, аксиално-
нормативни и други техники и практики с „изтекъл гаранционен срок“, историческа изно-
сеност, негодност, нерентабилност, неконкурентоспособност, а и с предмодерна, неразвита 
или крайно ограничена индустриална спецификация при решаване на възникналите нови, 
настоящите и дори на завещаните стари дилеми и конфликтни ситуации. Та нали всеки е 
свободен – понякога е и задължен – да купува илюзии, че ще догони тези пред него, че ще 
постигне тяхното благоденствие, просперитет и пр. за кратко време. 

„Светът на симулациите“ не е само в главите на Ги Дебор и Бодрияр – той е отдавна ре-
алност, а вече е и гостоприемно, неизказано радушно посрещнат и у нас. 
Всичко, което за най-развитите и богатите общества и държави не влиза в динамично 

променящите им се критерии и вкусове, е предопределено за експорт в подобни региони, 
държави, общества и култури – станали бунища. Амортизирани производствени техноло-
гии или капацитети, овехтели и износени, демодирани автомобили, битови техники, скла-
дови наличности с изтекъл или привършващ гаранционен срок, нискокачествени и „недос-
тойни“ за взискателния пазар стоки и производни са благословени да влязат в невероятно 
пъстрите и богати регистри на предопределена за трансфер към тези метафорични и реални 
„бунища“ продукция. 
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Демодираната, дефункционализираната, крайно остарялата, ненужната и с изчерпани 
или с полуизползвани ресурси стокова наличност „великодушно“ и „щедро“ се преотстъпва 
или пък дори се продава на уж невероятно изгодни цени на изпадналите в тежка криза, за-
висимост и драматични затруднения страни и народи. 
Това изключително историческо, но и икономическо „благодеяние“ ражда и публично ле-

гитимира и особен феномен – магазините за „стоки – втора употреба“. Те – по най-
великодушен, но и по най-очеваден начин – демонстрират разпадните процеси и последици 
от отпуснатата до безгранична свобода пазарна стихийност. Те се оказват зримия филтър на 
социалните разслоения и колизии, на драмите или конфликтите в обществото. Те са видими-
ят лакмус за социалното качество на хората от първа, втора и пр. „ръка“ – пазарът никога не 
губи клиенти, а само ги подрежда. 

„Стоките – втора употреба“ не са предназначени за хора „първо качество“. Те имат свой 
пазарен контингент и точно фиксиран адресат – хората „второ качество“. Това „второ ка-
чество“ си има предимства и недостатъци – пазарът отлично ги познава. 
За нагледност – един пример: магазините „дрехи втора употреба“, каквито днес никнат 

навсякъде, а клиентелата им е по-масова, а и по-екзалтирана от тази на ставащите сякаш 
все по-рехави и унили политически сборища, митинги и прояви. Политиката трябваше да 
пробие пъртина за пазара – сега той вече й се надсмива.  
Една част от обществото вече се е примирила; тя няма друг шанс, освен да оцелява или 

да преживява чрез „благодатта“ на такива магазини. Компенсаторният ефект, че това са 
стоки от „рога на изобилието на Запада“, мигом се преоценява от натрапчивото обстоятел-
ство, че те се предлагат от араби, китайци или от цигани. Какво да се прави: пазарът е ве-
ликодушен или е безразличен на етническа основа! Той не страда от предразсъдъци, освен 
този за печалбата като висша цел и ценност. Тя е безмерно обожаваното му пристрастие, 
проявено във външно безпристрастие. 

„Магазините за стоки – втора употреба“ се оказват единственото социално или пазарно 
легитимирано пространство, където тази част на социума може да си закупи нещо. Чрез 
своята позволеност и достъпност те дискретно маркират социални йерархии; по безмълвен 
начин оглушително оповестяват социални табута или възможности. Бездушната категори-
зация на хората тук е одухотворена от паричните им ресурси. 
Ако някъде съществува „справедливост“, това е само тази на парите. Тя е обективна, 

безпристрастна или некорумпируема – понеже нейното „качество“ е в количеството им. Тя 
обаче изобщо не е морална, социална, човешка и очовечаваща справедливост, защото е 
превърнатата, омагьосаната форма на несправедливостта.  
Кой си позволява дързостта и наглостта да твърди, че пазарът бил против фундаментал-

ните ценности? Че бил срещу солидарността – стига да става дума за солидарността да се 
посещават неговите пищни храмове и гнусни бърлоги! Че бил и срещу свободата – стига да 
иде реч за безмерната свобода да се печели за сметка на другите. Че бил и срещу равенст-
вото и срещу дълга: напротив, няма друг, който толкова като него да държи на равенство-
то, а пък и на дълга да се плаща навреме! 
За посетителите на магазините „втора употреба“ е или пренебрежим, или е без всякакво 

значение фактът, че досегът и ангажиментът с подобни средища имат стигматизиращи 
ефекти за техния социален статус, приемливостта и оценката им. Такива хора може да изг-
леждат и – още по-лошо – да се чувстват като „хора второ качество“, като злочести игно-
ренти за другите сфери на пазара. При стихията на безсмъртния трафарет, че „по дрехите 
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посрещат“, за подобни люде е предизвестен достъпът до определени сфери и етажи на со-
циума, предпоставено е и отношението към тях, което пък е производно не от техните ин-
телектуални, морални или други качества, а от атрактивността на визията, на техния „стай-
линг“ и на портфейла им. 
По времето на „държавния социализъм“ политическият режим може и да не си е „поп-

лювал“ другаде, обаче в това отношение бе невероятно стриктен. Дали само от прекомерно 
идеологизирани причини, поради лицемерна морализация или нещо друго, но е безспорен 
факт, че подобни магазини липсваха. Имаше магазини за преоценени стоки, в които обаче 
се предлагаха отделни артикули, неудостоени с „елейния благослов“ на качествения конт-
рол. Пребиваването в тези неугледни „оазиси“ – на парично затруднените, на откровените 
скръндзи и на маниакалните златотърсачи в евтинията – носеше и доста морални щети, 
свързани с дамгите на публичното мнение. То понякога даже се съпровождаше с поредица 
замаскиращи маневри, а и чрез подставени лица (приятел/ки-снабдител/ки), за да не се раз-
чуе, че въпросната персона е била видяна на позорното място – Боже опази! Бе създаден 
митът, че ако не със спечеленото от труда, то поне по „втория начин“ – с връзки, е възмож-
но сдобиване със стоки – ограничени, уж видимо липсващи в предлагането. (Днес „вторият 
начин“ е умъртвен или е забравен за покупко-продажбите. Сега е останал живичък само 
„първият начин“ – плащане в брой или другояче, но с пари, понеже връзките или услугите 
имат по-други габарити, отколкото при социализма.) Но честта или достойнството на чове-
ка формално се щадяха. И въпреки оскъдния асортимент на предлаганите стоки хората с 
припечеленото можеха да си купят нещичко новичко, понякога дори качествено, а пък до-
ри и съвсем неупотребявано. 
Какво обаче се случва днес в магазините за втора употреба? Как мистерията на амора-

лизма се прикрива или, напротив, флагрантно се предлага на купувачите? 
Преди всичко в подобни стоки като базисен се влага един компонент, който отсъства 

при всички други неупотребявани стоки. Него няма да срещнете никъде в бутиците с нор-
мални разпродажби. В последните той е persona non grata за пазарно-етикетния катехизис; 
тотално и безцеремонно е прокуден от ценообразуването им. Иде реч за теглото, за „купу-
ване на килограм“, за определяне на цената на стоката според масата, а не най-вече спо-
ред нейното качество и импортните спецификации. (То и само „килото“ не е едно и също, 
понеже в различните дни струва нееднакво. Така пазарната мистерия става и по-игрива, но 
пък и по-неустоимо прелъстителна.) Тук обаче вече подмолно или коварно се спотайва 
„шифърът“ на безнравственото. 
Духовното – било то нравствено или естетическо – е лишено от маса или от тегло. То 

сякаш е феерично, безтегловно, ефирно и безплътно. То пряко сетивно е неуловимо или е 
неизмеримо по някаква обща систематика. То не може и тактилно да се усети, нито да по-
рази с лекотата или с тежестта си. Красотата или грозотата, добродетелта или порокът, 
ползата или вредата сякаш изобщо не притежават осезаемо или пък точно измеримо тегло. 
Ако, разбира се, някак си подминем безогледно, необосновано и пренебрежително символ-
ното им „тегло“ в човешките връзки, а и психичната тежест или лекота на емоционалните 
им преживявания. 
Всеки човек по своему (социално предзададено) определя, понася „теглото“ на липсата 

или „масата“ на стълпотворението на добродеяния или на злотворства. Добротворството 
или злочинството винаги ни струват нещо, „тежат“ ни по своему. Всеки има своите персо-
нални, социални прагове на не/поносимост за това „тегло“. 
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Плътта и масата като че ли зримо или невидимо, осъзнато или неосъзнато се полагат, 
прилягат повече на тленното, бренното, инертното, даже на смъртното като някаква мате-
риално-веществена субстанция или като нейна атрибутивност. Та нали материята е вечна, 
но човек се нуждае от нейните времево-осъдени предмети! Нали масата интуитивно, под-
съзнателно се асоциира с нещо по-земно и подземно? А Божественото – напротив е нещо 
свърхземно, т.е. лишено от скверна маса и тегло. Някой да си спомня или пък да знае хора-
та да са се оплаквали (някога, някъде) от непривично голямата или неприлично изнемощя-
лата телесна маса на божествата?! 
Само за природния и свързания с него човешки свят масата има значение. А този свят има 

своите непреодолими връзки и взаимоотношения със смъртта. Нали и богословите ни убеж-
дават, че теглото, тежестта, масата имат значения само в ада – в рая те нямат абсолютно ни-
какво присъствие, роля, мощ или цена – там всичко е леко, безплътно, ефирно, лишено от 
бремето им – но всичко се усеща след смъртта.  
Случайно ли е и усещането, че мъртвият труп тежи повече от живото тяло? 
Значи магазините за стоки – втора употреба са символни мавзолеи на смъртта, на стран-

ната гибел на нечии предишни биографии на употребата на дадени стоки. В тази смърт са 
потопени и претопени прежни жизненосветови истории, човешки премеждия и чувства, 
експлозии/имплозии на социални ценности, норми и смисли. Те не са възстановими и год-
ни за възкресение и втори, пълноценен човешки живот. Втората употреба на тези стоки е 
триумф на социалното и пазарното отчуждение.  
В бутиците всеки един артикул се опакова отделно, с почит и уважение. В битаците за 

„стоки – втора употреба“ закупените вещи се хвърлят обикновено като безименни трупове 
с пренебрежителен жест в някакъв общ „гроб“ – в една торба. И това ако не е някакво сим-
волно предзнаменование за тяхната „умъртвеност“! Нищо, че новият им потребител е с 
илюзията, че ще им вдъхне живот, но за „втори“ път. 
Това звучи или изглежда доста пресилено, но в него има и капчица истина. Защото то 

подсказва за гърчовете, конвулсиите или агонията на човешкото в тези хора, за редукцията 
или за падението на социалните им вкусове или възможности, за орисията на тяхното 
сгромолясване в класово, стратификационно отношение, за безнадеждността им да проме-
нят своите сегашни социални или жизнени полета. 
Ако моралното или естетичното волно се реят във висините на символните вертикализа-

ции, масата или теглото неотвратимо се прислоняват в най-долните или даже в подземните 
пластове на подобни символни координатни системи. Те са свързани неотвратимо с неор-
ганично природното, с вещественото, с бездуховното. 
Случайно ли говорим и за „тежък грях“, който повлича още по-надолу, или се възхища-

ваме от „лекотата“ на доброто, която, обратно – възнася духа и душата? 
Случайно ли казваме „тежка вина“, или облекчаваща с „лекотата“ си прошка? 
Пазарът е непреклонен: той изобщо не познава и признава прошката, а е и ледено равно-

душен (до убийствена безсърдечност и античовечност) в трупането на вини.  
Като атрибут на вещественото теглото и масата подсказват сами по себе си някак си по-

вече за първичното, натурално-виталното и недоразвитото, за онова, което сякаш е недо-
коснато от духа и непогълнало в себе си мисията на културното. Или поне за снизхождени-
ето, обезценяването или преоценяването на културното. 
Ако, както някога ни завеща Олег Дробницки, нравствеността е вездесъща и всепроник-

ваща, и нейната гравитация ще е различна от тази, присъща на масата. Тази гравитация ще 
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е подвластна и на Айнщайновата „теория за относителността“, т.е. тя е различна в различ-
ни времена и пространства. Тоест, „теглото“ на духовното няма да бъде еднакво в различни 
точки на историческия космос или в конкретни вселени на социума, или в смисловите и в 
жизнено-световите галактики на човека. Такова „тегло“ неизбежно ще бъде постоянна, ди-
намично променяща се величина. 
Моралното и естетичното имат своя изумителен шанс да пребъдат във времето или дори 

да са безвременни – като част от историческото, социалното или културното безсмъртие на 
човека и човешкото. Теглото и масата обаче се оказват по-уязвими на естествено/из-
куствено предизвикан напор на предизвикателствата, на всевъзможните ловки изкушения 
или на злостните издевателства на времето. Та нали безсмъртието, въдворено и оставено в 
паметта или чрез спомените, няма нито тегло, нито маса, нито тежест, освен тези, които му 
придава символичният смисъл? И масивните, тежки и огромни паметници може да бъдат 
разрушени от ерозията на времето, но въпреки това споменът за тях, за мисията им да пре-
бъде във вечността. 
Като особени ценности нравственото и естетичното могат да са безценни и драгоценни. 

Вещественото обаче може да бъде квалифицирано като безценно или драгоценно само чрез 
опредметените във или разпредметените чрез него социални и духовни инкарнации на ес-
тетичното или на моралното, но изобщо не само по себе си, т.е. не посредством или заради 
неговата естествена маса, тежест или тегло. 
Ако и всичко това пак не е достатъчно за разбиране – да погледнем другаде! Скъпоцен-

ните камъни, златото, среброто или платината никога не се „мерят“ в килограми. Те се 
оценяват само в карати и унции, съответстващи на десетки от грама или поне на не повече 
от около тридесетина грама. Нали за ювелирството, за филигранната изработка на скъпо-
ценни предмети или шедьоври не са нужни тонове или килограми – само няколко грама 
материал, но и безмерна маса талант. 
Както някои уверяват, „експериментално“ било „доказано“, че при смъртта душата, ко-

гато напуска тялото, предизвиква олекването му с няколко грама! Е, само няколко грама, 
които дават „тежестта“ или смисъла на един човешки живот! 
Преференциалният статут на масата и теглото при „стоките втора употреба“ означава, че 

се случва нещо отвъд нормалния порядък на „нещата в живота“. Тези нарушения в естест-
вения и човешки, очовечен и очовечаващ ход на събитията биха могли да се впишат и под 
знаменателя на онова, което Джорджо Агамбен нарича извънредно състояние, кошмарно 
безредие или ирационален порядък, които обаче пораждат, а дори и налагат визиите или 
съдбите на човеците от типа homo saker. Последните са хора, които са необосновано и нес-
праведливо нарочени, безвластни, обезправени, окаяни, отхвърляни, преследвани и измъч-
вани, или пък те самите се измъчват, терзаят в житейски несрети и социални репресии, в 
дискриминациите им от някои сфери на социалното време или от парцели на социалното 
пространство. 
Агамбен свързва този персонаж с концентрационните лагери. Там, където смъртта и жи-

вотът си играят на странни и секващи дъха ни игри или залози. Защо тогава не си позволим 
волността да потърсим и незримите или поне символичните концентрационни лагери и 
практики, които чрез пазара дискриминират, ранжират, отчуждават, удължават или осъж-
дат човешки съдби, които унизяват човешкото, които раждат или клонират хора с опреде-
лени качества и без нужните им качества.  
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Е, тогава не са ли „магазините за стоки – втора употреба“ такива превърнати форми на 
подобни „концентрационни лагери“ за отхвърлените, отчуждените и незащитените? Нищо 
че пришествието в тези магазини външно формално е доброволно, свободно. Това обстоя-
телство изобщо не може напълно да скрие социалната изолация или репресията, които се 
прокрадват, провиждат и провикват зад такава доброволност. Нали още Маркузе изобличи-
телно разкрива тайните на репресивната толерантност или на толерантната репресивност – 
толкова подходящи и за вълчия нрав на пазара. А потоците хора, потъващи в тези „концен-
трационни лагери“ на свободния пазар, напомнят сякаш за безспирно димящите „кремато-
риуми“ на социалната забрава, на моралното безпаметство на Властта или на управниците 
за нуждите на хората.  
Обаче тази ненормалност, очевидна социална патология, трябва и да се приемат „нор-

мално“, като нещо неизбежно и напълно естествено за безгранично опазарения живот, в 
т.ч. да се оборудва с морално-психични „амортисьори“ или „патерици“ за своите тълкува-
ния. Човекът трябва да се „простира според чергата“ или кесията си. Социалната инвали-
дизация на потребителските възможности и прояви – по вина на безумната власт или на 
разгула на пазара – търси своите корективи и заместители. Осакатената човешка душа не-
истово се нуждае от някакви залъгалки или опори в неравностойните й битки и крушения с 
превъзхождащите я обстоятелства. И ето, „магазините за стоки втора употреба“ дават такъв 
мимолетен и изкусителен шанс. Драмата моментно е прикрита, временно преустановена – 
многообразието на стоките сякаш прокужда таласъмите на отчуждението или призраците 
на социалните неравенства. За някои усещането е подобно на действието на наркотик – 
временно пребиваване в рая, инжектиране на моментно самочувствие или удовлетворения, 
които тутакси могат да се сринат в поредната среща с истинското, одиозното лице на реал-
ностите. 

„Вторият живот“ на подобни стоки е „разконспириращ“ за биографичната орисия на 
евентуалния му притежател и пореден повелител на техните „качества“. Поредната му при-
ватизация е по-красноречива от всякакви персонални декларации и по новому, инструмен-
тално и умишлено, писани и препрочитани автобиографии. 
Колкото и да мами другите хора, човек не може да излъже самия себе си, а и да се сдо-

бие с пълна амнезия за стоките, които е придобил при подобна „далавера“. 
Печалбата има това непоправимо или удивително качество, че е злопаметна, че е спо-

собна дълготрайно да ни напомня за себе си, да натрапва присъствието си дори когато то се 
съпровожда от морални колизии, социални неудобства или вини. Тя безмерно размива, но 
не премахва напълно нравствените чувства, спомените за това каква е истинската биогра-
фия на сдобиването с дадена вещ, на някоя покупка. И нещо винаги се отлага като миазъм, 
мътна и тежка утайка в неговата душевност, която може неосъзнато/съзнателно да кара 
човека да се подценява или обезценява, щом покупката е сторена в презрeните топуси на 
всемогъщия и всеимащия пазар. 
Единствената надежда да се ограничат или да се премахнат такива „оазиси“ на примити-

визираните по неволя човешки нужди или социални вкусове е градежът и утвърждаването 
на стабилна социално ориентирана пазарна икономика, в която човекът не е само инстру-
ментална ценност, а се приема и като ценност сам по себе си, в която производствени-
те/потребителските му качества не унизяват човешкото. 
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РОЛЯ НА МОРАЛА ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ  
НА МОБИНГА 

  доц. д-р Мария Добрева,  

НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново 

 
„Понятието „мобинг“ означава отрицателните действия на група от хора или един човек, 

насочени срещу друг човек (един или няколко), продължаващи достатъчно дълго време и 
характеризиращи особените отношения между жертвата и виновника.“1 
Това определение на Ханц Лайман за мобинга дава най-обща представа за едно отдавна из-

вестно явление в социалната и морална практика на хората, каквото е психическият и морален 
тормоз, оказван върху отделни членове на различни формални групи. (Обръщаме внимание на 
факта, че се касае за формална група, защото при неформалните групи жертвата на мобинга 
много лесно може да се оттегли от групата и съответно мобингът да не се осъществи.) 
Най-често мобингът започва със ситуации, които неговата жертва трудно би определила 

като зловредни действия, насочени към самата нея. Това са уж приятелски шеги, като нап-
ример лъжливи повиквания по телефона, получаване на празни пликове, изчезване на 
дребни вещи и други такива. Когато такъв род действия обаче престанат да са епизодични 
и се превръщат в ежедневие; когато само един и същи човек се оказва обект на такъв род 
„шеги“, а те от своя страна са дело на различни хора; когато не последва извинение или 
опит за изглаждане на ситуацията, въпреки че обектът на „шегата“ е показал огорчението 
си от нея; може спокойно да се определи, че това е мобингова ситуация. 
Развитието на мобинговата ситуация обикновено е свързано с по-явни или по-прикрити 

опити да се дискредитира личността именно като член на групата. Например, ако се касае 
за мобинг в професионална група, най-често усилията са свързани с това да се покаже кол-
ко професионално непригодна е жертвата на мобинга. За целта от нея се укрива информа-
ция, която е необходима за нейната работа; изчезват инструменти, документи или други 
подобни, необходими за работата неща; прави се всичко възможно тайно или явно жертва-
та да се злепоставя пред ръководителя на групата или пред висшата инстанция и др. Обик-
новено крайната цел на мобинга е да се принуди жертвата сама да напусне групата.  
Сравнително отскоро мобингът е предмет на изучаване от психологията. Изследванията 

в тази област са насочени преди всичко към професионалните групи, тъй като в тях мобин-
говите ситуации са с най-ярко изразен отрицателен икономически ефект и изследвания от 
подобен род главно в Германия, Швеция и Франция се финансират както от различни ком-
пании, така и от мощни синдикални организации. Мобингът се изучава преди всичко от 
психологията, тъй като неговите поражения са главно върху психиката на хората и върху 
социално-психичния климат в професионалните колективи, но със същата сила той може 
да привлича вниманието на етиката, социологията и други науки. 

                                                   
1 Ваниорек, Л., Моббинг: когда работа становится адом, М., 1996, с. 67. 
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 Мобингът, както и редица други явления в социалната и морална практика на хората, се 
поражда от определени причини. Изследването на тези причини може да доведе както до 
предотвратяване възникването на мобингови ситуации, така също и до преодоляване на 
вече възникнали. Превенцията на мобинга се състои в разкриването на тези причини и по-
лагането на усилия за тяхното премахване или в създаването на правилно отношение към 
тях. Именно тук е ролята на етиката, която може да подложи на научен анализ от позиции-
те на морала както самите причини, така и мобинговите явления вследствие на тях. 

 Най-честата причина, пораждаща мобинга, е предстояща реорганизация на работното 
място, която е свързана с възможности за по-добра работа, по-високо място в служебната 
йерархия или по-добро заплащане. Нормален е стремежът на всеки работещ човек да търси 
за себе си по-добра работа или признание за своя труд, изразяващо се под формата на по-
добро заплащане или повишение в служебната йерархия. Морално оправдан е този стре-
меж, ако човекът притежава нужното образование, професионални умения и доказва тези 
свои качества с активност и себеотдаване. Ако човек е убеден, от една страна, в тези свои 
качества, а от друга – в обективността и справедливостта на ръководството, той спокойно 
изчаква неговото решение. Не така стои въпросът, ако тези условия не са налице. Именно в 
такъв случай даден работник или служител може да прибегне до мобинг, с помощта на 
който да отстрани евентуална конкуренция. Като особено аморални бихме оценили дейст-
вията на причинител на мобингови ситуации, който е наясно, че собствените му качества 
не предполагат желаното поощрение, и тогава той избира за жертва на мобинг този от сво-
ите колеги, който действително притежава нужните качества. По такъв начин в резултат на 
мобинга се получава троен аморален ефект: нанасят се психични и морални травми на най-
ефективните работници или служители; поощрение получават аморалните и некадърните; 
по един или друг начин страдат работата и изпълнението на професионалните задачи. 

 До известна степен оправдано от морална гледна точка е поведението на даден преслед-
вач в мобингова ситуация, който действително притежава нужните качества, но вече е бил 
свидетел как в подобни ситуации ръководството проявява субективност и пристрастност и 
предоставя на други по-добрите условия. В този случай за жертва на мобинга се избира 
лице, което вече е ясно, че е фаворизирано от ръководството. (Друг е въпросът, че мобин-
гът рядко е успешен, ако не се осигури съдействието на прекия ръководител, а по отноше-
ние на неговите фаворити това много трудно се постига. Оттук става ясно, че такава ситуа-
ция може да се осъществи само в единични случаи.) Самото фаворизиране е достатъчна 
причина за предизвикване на мобинг.  

 Съществуват и случаи, при които причинителят на мобинга по едни или други причини 
просто няма реална оценка за собствените си сили и възможности. Прибягването до мобинг 
в такива ситуации не е оправдано, но е по-лесно обяснимо от морална гледна точка. 

 Подобна ситуация, макар и с обратен знак откриваме и при следващата по масовост 
причина за възникване на мобинг, а именно – когато в даден професионален колектив 
предстоят съкращения на работните места. Тук в ролята на преследвачи са работници или 
служители, които са с по-ниско образование и квалификация или с незадоволителни резул-
тати от работата, а в ролята на жертва – тези, които най-добре се реализират в професията. 
Моралният анализ на тази причина обаче е значително усложнен от факта, че съкращения-
та на съвременния етап обикновено водят до безработица, от която е засегнат не само ра-
ботникът или служителят, а и неговото семейство. Независимо че законовата рамка е ясна 
(сега действащият Кодекс на труда изключва съобразяването със социалното и материално 
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положение на работника1, от морална гледна точка не бихме могли да пренебрегнем пора-
женията, които безработицата би нанесла главно на децата, а и на други близки хора. Вяр-
но е, че принципно бихме могли да кажем, че всеки е длъжен да мисли за това предвари-
телно, но често пъти обективните обстоятелства принуждават даден работник (особено ако 
е жена) да пренебрегва работата и квалификацията си в името на семейството. 
Ако в горепосочения случай Кодекса на труда бихме определили като аморален от тази 

гледна точка, че е пренебрегнат общественият интерес, същевременно в него има редица 
членове и алинеи (и особено възможностите, които дава чрез колективното договаряне), 
които защитават определени групи работници или служители. Например: бременни, майки 
с малки деца, синдикални активисти, болни от болести по Наредба № 5 на МЗ и други2. 
Много често именно такива хора може да се превърнат в жертва на мобинга. Хуманният 
принцип, който лежи в основата на тяхната защита, става трудно разбираем и дори непри-
емлив най-вече за онези техни колеги, които са принудени да поемат част от тежестта на 
съвместната им работа. Във взаимоотношенията им се проявяват подозрителност и напре-
жение, които допълнително усложняват ситуацията. Моралната оценка на мобинга срещу 
такъв род хора трябва да включва и факта, че става дума за работници и служители, които са 
предварително обременени или с допълнителна работа, или с комплекси, или с по-голям 
психичен стрес, което ги прави значително по-податливи на мобинг. 
Сравнително често обект на мобинг може да се окажат новопостъпили работници и слу-

жители. Те представляват „заплаха“ с това, че може да са по-образовани и квалифицирани 
(условие, важно при евентуален бъдещ подбор при съкращения), че се опитват да внесат 
нов стил и метод на работа (с което нарушават създадения стереотип и внасят допълнител-
но напрежение в групата), че идват на мястото на колега, който се е ползвал с обичта и 
уважението на останалите, че могат да изместят неформалния лидер на групата и редица 
други, достатъчно „значими основания“, за да се превърнат в жертва на мобинг. Моралната 
оценка на тази причина е свързана с поведението както на преследвача, така и на жертвата. 
Без да оправдаваме морално преследвача, трябва да отбележим, че независимо от степента 
на удовлетвореност и амбициите на жертвата тя не бива да се себедоказва, преди достатъч-
но да се е вживяла в новия за нея професионален колектив. 
Сравнително еднозначна е моралната оценка на мобинга, когато неговата причина е 

свързана с наличието в дадена група на хора от други раси, националности или етнически 
групи. В много от случаите преследвачът създава мобингова ситуация поради патологична 
неприязън към расовите и етническите различия, но дори и в случаите, когато мобинговата 
ситуация е провокирана от известни различия във възгледите и поведението на жертвата, 
тя пак не е оправдана. Вярно е, че според културата на поведение, когато отделен човек 
попадне в друга расова или етническа група, той е длъжен максимално да се съобразява с 
нейната култура на поведение, но не бива изцяло да се винят хората, които нарушават това 
правило, ако то не им е известно или ако правят това в името на съхранението на своята 
расова и етническа идентичност. Моралният анализ на тази причина трябва да се разглежда 
и в контекста на цялостната политическа и икономическа обстановка в страната. 
Близък по съдържание е етическият анализ и на следващата причина за мобинга, която е 

свързана с наличието в групата на инвалиди или хора, които рязко се отличават по своя 

                                                   
1 Кодекс на труда, ИК „Труд и право“, С., 2001, с. 120. 
2 Пак там, с. 122. 
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физически облик от останалите (става въпрос за хора с много висок или много нисък ръст, 
много мургави или албиноси и т.н.).  
Много често причините, пораждащи мобингова ситуация, са свързани с условията, кои-

то предоставя институцията на своите работници и служители. В много организации съ-
ществуват определени привилегии, като например служебни жилища, служебен транспорт, 
възможности за отдих и други такива, които не са достъпни еднакво за всички работещи. В 
привлекателността на тези привилегии не е необходимо да се убеждаваме и е естествен 
стремежът на всеки един работещ в дадената организация към тях. Най-често тези приви-
легии са свързани с определени места в служебната йерархия и стремежът към тях е всъщ-
ност стремеж към заемане на такова място – случай, който вече разгледахме. Особено амо-
рално е поведението на онези преследвачи, които се стремят да превърнат в жертва на мо-
бинга такива техни колеги, които се ползват от привилегии по различни други причини, 
извън служебното положение. Например: многодетни семейства, хора със специфично се-
мейно положение (самотни майки или бащи, възпитаници на домове за сираци и т.н.), ин-
валиди, живеещи в други населени места. Още по-неприемливо от морална гледна точка е 
поведението на онези преследвачи, които, ако в резултат на мобинга успеят да лишат жерт-
вата от нейната привилегия, сами не могат да се възползват от нея. В такива случаи е и по-
трудно да се открие инициаторът на мобинговата ситуация. 
Мобингова ситуация може да възникне в професионални групи, в които съществуват тъй 

наречените „мисионери“. С това понятие се обозначават хора, които са страстни привържени-
ци на някаква идея или кауза и непрекъснато досаждат с това на останалите. Такива са напри-
мер религиозните фанатици, страстните привърженици на антиглобализацията или на идеята 
за съхраняване чистотата на природата и др. Без да отричаме правото на всеки човек на собст-
вени убеждения и на дейност в подкрепа на такива убеждения, трябва да признаем факта, че е 
много досадно, ако някой непрекъснато те следи какво ядеш по време на пости, дали ползваш 
пластмасови съдове, къде влагаш парите си и др. Такъв род жертви на мобингови ситуации в 
известна степен биха оправдали морално съществуването на мобинга, още повече, че психи-
ческото въздействие върху такива хора е много трудно, тъй като съзнанието им е обладано от 
идеята. Независимо от това, по наше мнение много по-почтено би било просто да се дистанци-
раме от тях, ако те, разбира се, ни разрешат. От своя страна самите „мисионери“ могат да се 
превърнат в инициатори на мобингова ситуация. Всеки, който не споделя техните идеи, за тях 
е потенциален враг на каузата, за която те се борят, и най-лесният вариант е този човек да бъде 
подложен на „гонения“. В качеството си на преследвачи „мисионерите“ са особено последова-
телни и инициативни, което ги прави и значително по-аморални. 
Различията в ценностната ориентация много често водят и до друга причина за възник-

ването на мобингова ситуация. Това са случаите, когато в групата съществува човек, който 
просто не се харесва на ръководителя или на останалите. Най-честите причини за такова 
нехаресване са стремежът на хората да се обличат различно, саможивостта, отстояването 
на собствено мнение, независимо от всички останали, и др. Ако независимо от тези си 
„странности“ този човек е добър работник и няма никакви обективни причини той да бъде 
отстранен от колектива, единственото средство за справяне с него е да бъде принуден сам 
да напусне. Много ефикасно средство за такъв резултат е мобингът. Дори и качествата, 
които не се харесват на останалите, да противоречат на общоприетите морални норми, в 
този случай мобингът пак не би имал морално оправдание, защото в професионалните ко-
лективи като най-голямо морално достойнство се приема ориентацията към добро изпъл-
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нение на професионалните задачи. Преодоляването на ситуацията изисква да се търсят на-
чини за интегриране на дадения човек в колектива, а не за неговото извеждане оттам, при 
положение че той е добър работник. 
Много интересна роля при мобинговите ситуации в професионалните колективи има ръ-

ководителят на групата. От една страна, той може да предотврати или прекрати мобингова 
ситуация, като не дава възможност за доноси, упреци или скрити намеци по адрес на от-
делни колеги, като открито застане на страната на жертвата и я подпомогне. От друга стра-
на, той може да бъде и главно действащо лице в мобингова ситуация, когато преследвачът 
успее да го привлече на своя страна. Ръководителят може да бъде и жертва на мобингова 
ситуация (явлението се нарича „босинг“), макар това рядко да се случва, защото той конт-
ролира механизмите на властта. По същата причина той няма смисъл и да бъде инициатор 
на конкретна мобингова ситуация, но със своето поведение може да предизвика появата на 
такава. Най-често ръководителят може да причини мобингова ситуация, ако фаворизира 
някой от своите сътрудници. В този случай поведението на ръководителя е аморално, но не 
е оправдано и поведението на инициатора на мобинга, още повече, че без активното или 
пасивно съучастие на ръководителя мобингът е много трудно осъществим. Преследвачът 
по-трудно ще намери сътрудници, дискредитирането на фаворита трябва да се извършва 
пред по-горна инстанция, с която връзките са по-трудно осъществими, и още редица други 
обстоятелства, които затрудняват мобинга. 
Макар и много рядко в изследванията като причина за възникването на мобинг се посоч-

ват сексуалните домогвания в групата. Тук в ролята на преследвач може да бъде както 
обектът на домогвания, който вижда в мобинга един елегантен, а в някои случаи и единст-
вен начин да се отърве от ухажвания, така и домогващият се, който, непостигнал своите 
цели, вижда в мобинга средство да си отмъсти за пренебрежението. В първия случай имаме 
единствената ситуация, при която категорично бихме оправдали мобинга от морална глед-
на точка. При втория случай аморалната оценка тежи върху ситуацията с двойна сила, за-
щото самото търсене на отмъщение в този случай е аморално, а използването на мобинг 
като средство за отмъщение допълнително утежнява вината.  
Както вече отбелязахме, по отношение на мобинга липсва особено надеждна статистика, 

което е причина за невъзможността да се посочи целият кръг от причини, както и тези при-
чини да бъдат подредени по значимост. Независимо от това трябва да отбележим, че тези 
причини или поне голяма част от тях съществуват почти във всички професионални групи, 
без това непременно да предизвиква мобингова ситуация. Ето защо ние считаме, че трябва 
да се отбележат и конкретните поводи, които биха могли „да отключат“ такава ситуация, за 
която съществуват причини. Такива поводи са следните: 

- непосредствени съобщения за някои от вече посочените по-горе обективни причини 
(предстоящи съкращения, перспективи за повишение и др.); 

- постъпване на работа на нов служител, който, ако е перверзен, интригант, „мисионер“ 
или завистник, може веднага да се превърне в преследвач, или ако с нещо се отличава от 
останалите (по посочените вече причини), да се превърне в жертва; 

- отсъствие на прекия ръководител на групата, особено ако той е човек с висок морал, 
който държи на хармоничните взаимоотношения сред своите сътрудници; 

- отсъствие на някой колега, чийто авторитет би възпрял при друга ситуация причините-
ля на мобинга; 
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- постигане на някой от колегите на резултати, които са обект на обществено признание 
(рационализация, научна степен и др.); 

- организиране на някаква форма на групов отдих (екскурзия, излет, празник и др.) из-
вън организацията, което дава възможност на хората да се покажат в по-различна светлина; 

- промени в семейното положение на някой от сътрудниците (сключване на брак, развод, 
раждане на дете и др.); 

- промяна в неформалните взаимоотношения (създаване на приятелски кръг, възникване 
на интимни отношения и др.). 
Самите поводи също може да бъдат обект на етически анализ, но ограниченият характер 

на тази разработка го препятства. 
Етическият анализ на причините, пораждащи мобингови ситуации, има значение не само 

за по-пълното научно изследване на явлението мобинг, не само за развитието на една все 
още непризната интердисциплинарна област, каквато е областта на нравствено-психичните 
явления, но има и значение за практическото преодоляване на мобинга и подобните на него 
явления. 
Преди всичко трябва да отбележим, че успешно осъществен мобинг може да се получи 

само тогава, когато в ролята на преследвач не е само един човек, а няколко. Тоест онзи, 
който е инициатор на мобинга, трябва да намери свои съмишленици и да ги убеди да учас-
тват в качеството на преследвачи. Често пъти в тази роля може да бъдат използвани други 
членове на групата, които не си дават ясна сметка в какво точно са въвлечени. Ето защо изяс-
няването на причините за мобинга и етическият им анализ може да накара редица хора да се 
замислят и да се предотврати или прекрати тяхното участие в начинание от такъв характер. 
На следващо място, както вече отбелязахме, мобингът е най-успешен тогава, когато на 

страната на преследвачите е привлечен прекият ръководител. Моралната оценка на причи-
ните, пораждащи мобингови ситуации, може да възпре ръководители с морално-поло-
жителна ценностна система да бъдат употребени от преследвачите. Същевременно ръково-
дител, който е наясно с причините, пораждащи мобинга, би могъл да вземе превантивни 
мерки както при първоначалния подбор на кадри, така и при възникването на съответните 
ситуации, свързани с причините или поводите за възникване на мобингови ситуации.  
Изясняването на причините, пораждащи мобинг, както и техният етически анализ могат 

да дадат възможност на хора, попаднали в мобингова ситуация в качеството на жертви, да 
се ориентират по-бързо и да вземат мерки за нейното предотвратяване или преодоляване. 
Разбира се, ние си даваме ясна сметка, че такава практическа полза тази разработка би 

могла да има едва тогава, когато теорията на мобинга се представи достатъчно популярно на 
широката публика, което на настоящия момент липсва. Същевременно трябва да отбележим, 
че пространни изследвания върху мобинга у нас тепърва предстоят, което означава, че изу-
чаването на мобинга в извънпроизводствената сфера несъмнено ще доведе до откриването и 
изясняването и на други причини, пораждащи мобингова ситуация, а те от своя страна също 
ще се нуждаят от етически анализ, което означава, че настоящата разработка е открита.  
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МОРАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  
В МЕДИИТЕ 

гл.ас. д-р Ива Шишкова,  

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Моралът може много, но не и да носи печалба, което е целта. 

         от блог в интернет  

 
Симбиозата между икономически, политически и властови фактори, променя моралните 

параметри в медийната среда, моралните норми и правила на функциониране в публичната 
сфера, създадена от медиите. От степента на зависимост на една медия от политически и 
икономически сили се определят нравствени, етически пространства, в които властта и ме-
диите си влияят взаимно. Състоянието на нашата журналистика може да се дискутира, като 
се имат предвид деформациите, съпътстващи социалната промяна, влиянието на тези де-
формации върху личността и обществото. Трудният и бавен преход към демокрация и пре-
минаване към реална пазарна икономика остави свой отпечатък върху оформянето на неза-
висими медии у нас. Отсъстват наложили се професионални и морални правила, които да 
обединят гилдията. 
В демократичните общества всички се опитват да влияят върху журналистиката. Причи-

ната е ясна – единствено чрез нея обществото осъществява правото си да бъде информира-
но. Но съществуването на пазарна икономика или наченките на такава логично поставят 
въпроса журналистиката бизнес ли е и има ли конкуренция между журналистите в пазар-
ния смисъл на понятието?  
В медийната област пазарните принципи на икономиката и свободната конкуренция се 

наложиха най-бързо. Но, водейки се от класическата логика на демокрацията, преустройст-
вото на мястото и ролята на медиите в социалната система с времето води до тяхната еман-
ципация и превръщането им постепенно от инструмент на властта в инструмент на взаимо-
действие на различните социални групи. Известно е, че процесът на трансформация е про-
дължителен. Индикациите за този процес са с политическо, икономическо и професионал-
но измерение. 
Светът, в който живее съвременният човек, е доминиран от медиите. Тяхната роля при 

формирането на нагласи, разбирания, поведенчески и мисловни модели, е безспорна. В 
съвременното „информационно общество“ медията създава паралелна действителност и в 
немалка степен нашето знание за ставащото по света се свежда до познаването на тази 
действителност. Безспорен е и авторитетът на медиите във всички сфери на обществения 
живот и тяхната роля на „четвърта власт“ все по-категорично се утвърждава. Един от еле-
ментите, които се вземат под внимание при преценка на човешкото развитие в дадена стра-
на, е развитието на медиите, тъй като се приема, че те са критерий за развитието на демок-
рацията. Медиите съществуват и функционират в отговор на универсалната човешка пот-
ребност от комуникация, от социален диалог. В бързо развиващото се днес общество кому-
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никацията и информираността играят водеща роля при формирането на способността на 
индивида за опознаване и вписване в заобикалящата реалност. Медиите са тези, които 
обясняват на хората случващото се – независимо от степента му на значимост – от всекид-
невните събития – до рязката промяна в обществения, политическия и международния жи-
вот. Затова всички съвременни средства за информация имат важно въздействие в съвре-
менния свят. Основната задача на медиите се състои във възможността да отразят или не 
определен проблем – т.е. да зададат параметрите на познаваемост в ежедневието на инди-
вида. С навлизането в ерата на информацията и глобалната комуникация бързите и мащаб-
ни промени засягат всички области на живота – икономика, политика, култура, изкуство и 
пр. И всяка от тези сфери на обществения живот изпитва нужда от изразяване, а това става 
възможно чрез средствата за масова комуникация. 

Журналистиката има важни функции при формирането на социалните нагласи на съвре-
менния индивид, неговия мироглед, неговата идентичност, съзнанието и гражданската му 
активност. Всички ние възприемаме и предаваме информация в зависимост от собствените 
си възгледи и представи за света, а те са динамични, формират се и се изменят най-бързо и 
убедително от медиите. Изключително важна е и индивидуалната ценностна система на 
журналиста, както и тази на обществото, а ценностите се формират под влияние на домаш-
ното възпитание, приятелската среда, традициите, обичаите и нравите в обществото. Затова 
може да се твърди, че не съществува обективна реалност, а само нейни модели, конструи-
рани в нашето съзнание – ролята на такива конструктори мощно играят медиите. Факт е, че 
те са съпътствали човечеството от дълбока древност – още първите опити да се предаде 
информация чрез каменни плочи или ръкописни пергаменти съдържат данни за стоки и 
осъществени сделки, както и политически сведения. Така чрез тези ранноцивилизационни 
„медии“ се предава актуална за времето си информация, а сега тя е източник за познание на 
живота тогава. Днес медиите са истински посредник между инициативите на властовите 
авторитети и реакциите на обществото. В стремежа си да открият и отразят проблемите и 
събитията, медиите станаха активни участници в социалната обстановка. Те превръщат 
всеки отделен проблем в уникален, независимо дали се отнася до индивид, или до общест-
вена група. Тази функция на медийното пространство лишава общественото съзнание от 
всякакви табута и следствието е желанието на обществото да опознае заобикалящата го 
действителност. Журналистите могат да направят публичен и най-интимния миг от човеш-
кото ежедневие. Затова на казаното от американския президент Т. Джеферсън: „Ако в моя-
та власт беше да избирам между правителство без вестници и вестници без правителство, 
щях да избера второто“ можем да противопоставим думите на световноизвестния химик 
Пиер Кюри: „Мечтая за по-спокойно време, в някоя тиха страна, където са забранени док-
ладите, а журналистите са изпратени на заточение!“ 

Българското общество се е развивало в условия, различни от европейските, в резултат на 
които се създава една уникална култура със силно изразена идентичност и собствена кому-
никационна философия. Нашата общност има специфична комуникационна култура, която, 
макар да използва заимстваните от запада медийни средства, пречупва възгледите през 
свои специфики. В България след промените от ноември 1989 г. настъпват промени в от-
ношението към средствата за масова комуникация. Променената политическа и икономи-
ческа ситуация постепенно изменя медийната картина. В медийната сфера, където прива-
тизацията е пълна (преса и повечето радио- и телевизионни станции), главните съображе-
ния за функциониране са политико-партийни. В частния сектор рекламата често се използ-
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ва като скрито спонсориране на медии с цел следване на определена политика. Рекламата 
от държавни фирми изопачава пазарния механизъм. Финансовата обвързаност е механизъм, 
който се използва с чисто политически цели. В българската медийна среда класическата 
логика на демокрацията е нарушена: първо се създават частни, а след това се мисли за об-
ществени медии. Медийната система няма икономическата мощ, каквато се наблюдава в 
развитите страни. Известно е, че най-добрият модел в областта на свободата на словото и 
независимостта на медиите е изработен в САЩ. Европейците са склонни да признават за-
ложения в американската медийна политика икономически либерализъм и разглеждането 
на пазарната регулация като гаранция срещу държавна намеса.  

У нас, както и в останалите източноевропейски страни, всяка промяна в политическото 
статукво води до появата на нови икономически групировки, свързани с властта. Процесът 
на трансформация засяга и медиите. Всички големи продажби на медии в България следват 
една схема – собствениците не получават пари в брой за тях, а купувачът поема натрупани-
те до момента дългове. По тази схема е извършена сделката за Пресгрупа „168 часа“ на 
WAZ през 1996 г., а през 1999 г. собствениците на „Мобилтел“ покриват дълговете на в. 
„Стандарт“ и т.н. 

Малкият рекламен пазар превръща инвестирането в медии у нас в рисково начинание. 
На тях се гледа като на средство за изграждане на имидж и на оръжие срещу конкуренция-
та. Някои инвеститори създадоха медии с очакването за забогатяване, но големият капитал 
у нас никога не е бил независим от политиката. Медиите се финансираха и заради пропа-
гандни услуги на партиите. И колкото наближават избори, толкова по-голяма става нужда-
та от влияние на големи партии в обществото. Например през 1995 г. политическата коали-
ция ДАР моментално започна да издава едно изключително мащабно като замисъл и реа-
лизация издание – вестник „ДАР“ – национален всекидневен таблоид, цветен, с внушите-
лен обем. Очевидно бе, че икономическите лостове, довели до създаването на такъв проект, 
който реално обслужи интересите на коалиционните партньори само по време на кампани-
ята и не можа да се задържи след провала на коалицията на изборите, са задействани имен-
но от политически структури, чиито възможности и намерения да прекрояват действител-
ността винаги са изключително амбициозни. Това се наблюдава и при последните, „най-
пресните“ избори – за евродепутати и за парламент от лятото на 2009 г. Редица партии съз-
дадоха свои „медии“, които безплатно информираха и агитираха хората за съответната по-
литическа формация с нейните икономически, социални, културни и т.н. ангажименти към 
бъдещето чрез публикуваните в тях програми. Според някои наблюдатели видимото раз-
местване на пластовете в медиите, особено сред елита, е първа фаза от подготовката за 
следващите парламентарни избори. Резултатът от изборите зависи от влиянието върху пре-
сата, радиото и телевизията, а това се постига чрез взаимозависимостта между политичес-
ките и икономическите сили в държавата.  

По принцип властта на медиите е определяна като духовна власт, макар че в действи-
телност в нея в определени моменти преобладава дребният политически прагматизъм. Съ-
юзът между политическия и медийния елит у нас се определя върху основата на обща до-
говореност и предназначението на журналистиката в случая не е толкова да информира за 
събитията, колкото да бъде използвана като инструмент за убеждение и да утвърждава ин-
терпретации на събитията. Медиите могат да предопределят мнението на аудиторията още 
преди фактологическата събитийност. Една от същностните характеристики на медийната 
власт е, че може да повлиява и владее общественото мнение. 
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Медиите у нас все повече използват силата си в това да внушават нагласи, да изграждат 
представи, да дават възможност за директна комуникация с аудиторията. Независимо че 
обслужват политически фигури, те успяват да превърнат влиянието си в собствен властови 
ресурс. Много са примерите за стремежа да се разширяват границите на влияние извън до-
верието, върху основата на информационната функция. Очертават се две основни форми на 
такива прояви – набелязване на цели за овладяване на властови позиции в администрацията 
и използване на политически нагласи в обществото за оказване на натиск при разрешаване 
на икономически проблеми, които няма как да се решат по друг начин.  

Понятието „четвърта власт“ е свързано и с нарастващата зависимост и обвързаност на 
представляващите я институции с икономическото състояние и развитие на обществото. В 
много страни по света средствата за масова комуникация са непосредствено свързани с 
информационната структура на обществото и представляват значителен дял от световната 
икономика. Подчертавайки факта, че информационната техника е сред най-авангардните 
области на съвременните технологии, лесно можем да разберем защо и в масовите комуни-
кации нараства чувството за власт над останалите области на обществения живот. Засиле-
ната роля на журналистиката в гражданското и в демократичното общество е най-не-
посредствен израз на това самочувствие, защото именно в съпоставянето й с другите три 
власти на демократичната държава бе консолидирано обичайното схващане за четвъртата 
власт. Самото сравнение с останалите власти говори за нарасналото самочувствие на жур-
налистическия бранш в живота на съвременния социум. 

Медиите оказват своето въздействие върху общественото мнение според възгледите и 
целите на техните притежатели, както и според вкусовете и възможностите на професио-
налните и творческите екипи. Важно е да се подчертае, че медиите могат да оказват въз-
действие независимо от политическата система в съответната страна, независимо от позво-
лената свобода, съществуващата цензура и пр. Медиите се влияят и от съвременните тех-
нологии – те все повече се електронизират и глобализират. Всички информационни дей-
ности в човешката история са се осъществявали въз основа на комуникацията и осведоме-
ността. От друга страна, новите технологии, динамичните промени, спецификата на необ-
ходимите качества и нематериалните активи, засилването на конкуренцията променят си-
туацията и журналистите се превръщат във влиятелна група в обществото, като осигуряват 
основната част от информационния цикъл на дадена страна. Едно от основните преиму-
щества на инвестициите в комуникационните информационни технологии е, че при криза 
тяхната стойност не се обезценява, за разлика от физическия капитал. Тези инвестиции 
непрекъснато нарастват, а процесът се отразява от медиите. 

Модерната журналистика използва всички похвати и методи, свързани с високите тех-
нологии. Динамичното развитие на модерните информационни технологии революциони-
зира по целия свят всички сфери, свързани с творческото създаване на първични докумен-
тални източници на информация, както и с произвеждането и разпространението на вто-
рични информационни ресурси. Понятия като интернет, мултимедия и информационна ма-
гистрала са ключови и характерни за целия информационен процес. През последните годи-
ни те навлязоха в практиката на всички медии, които предизвикаха медиаморфозата. Тер-
минът „медиаморфоза“ е създаден, за да обозначи развитието на съвременната журналис-
тика от гледна точка на глобалните комуникации и интернет1. Преди няколко десетилетия с 

                                                   
1 Фидлър, Р., Медиаморфозата. Да разберем новите медии, С., 2005 г. 
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тези процеси се занимаваха само информационните специалисти, компетентни в определе-
на научна област и с допълнителни познания по събирането, електронната обработка, тър-
сенето и разпространението на научна информация, т.е. с цялата система по информацион-
но осигуряване на научната комуникация. Днес това е усъвършенствано всекидневие във 
всяка съвременна редакция. Мрежата е най-бързата среда за пренос на съобщения, за про-
учване на обществени нагласи и за преформулиране на посланията. Тук комуникацията, 
включително и рекламната, не е еднопосочна – от източника към аудиторията, а многопо-
сочна, като се извършва между неограничено количество субекти, които реагират по раз-
личен начини и то  – в реално време. Виртуалната комуникация е мигновена и наподобява 
модела на междуличностно общуване. Съществено е, че мрежата не е само звено от или за 
журналистчески процес, тя е едновременно средство и среда. Интернет всъщност е новото 
средство, което дава новата свобода на общуване между журналисти и аудитория. Техно-
логично световната мрежа е модерно и по-съвършено предизвикателство пред традицион-
ните медии. Структурата и спецификата й се отличават от тези на радиото, телевизията и 
печата и предлагат повече и по-големи възможности за развитие на вече съществуващите 
рекламни средства и техники. Интернет промени и останалите медии, които трябваше да 
променят стратегиите си, за да се приспособят към промените във виртуалното пространс-
тво. Модерните медии не могат да съществуват без световната мрежа. Съвременната жур-
налистика изисква непрекъснат поток от информация, комуникация. Мрежата предоставя 
този трансфер на информация, чиято доставка е с възможно най-голяма бързина. 

Сферата на международната икономика и политика е станала неотделимо свързана с но-
вите разнообразни излъчвания и мрежови медии. Главната задача пред мрежовото общест-
во е пълното сливане на медиите, цифровата технология, икономиката и политиката. Логи-
ката на цифровата мрежа сега определя всички преобладаващи аспекти на обществото. Та-
ка всяко важно социално взаимодействие може да стане значително само по силата на от-
разяването му в цифровата сфера. Пространството на цифровите мрежи стана гръбнакът на 
икономическите взаимодействия, спомагайки за мигновеността в протичането на финансо-
вия и икономически поток през географски и териториални разстояния. Връзките между 
мрежовите структури и свързаните от тях помежду си физически райони станаха до такава 
степен комплексни и взаимосвързани, че вече няма смисъл да се прави разликата между 
„реалната“ физическа география и „виртуалните“ мрежови структури. Противопоставянето 
реално-виртуално стана подвеждащо. Заговори се за вероятния край на виртуалното; сфера, 
напълно преплела се с реалния свят.  

Интернет, с богатите търсачки по теми, ключови думи, снимков материал, графични 
изображения, аудио- и видеоприложения, има много по-големи възможности за аналитич-
ност на информацията – тази водеща характеристика на пресата. Историчността на събити-
ята в интернет се движи по хоризонтал (минало – настояще – бъдеще) и по вертикал (нат-
рупване на контекст). Така всеки потребител може да проследи историята на дадено съби-
тие с голяма бързина и има възможност да дискутира проблема във форумите по интереси, 
както и да осъществи обратен контакт с източника на информация. Отговаряйки на предиз-
викателството на новата медия, печатът се прехвърли и в мрежата под формата на така на-
речените „електронни вестници“. Увеличава се бързината на информирането, трупа се база 
данни с предходни материали по темата, търси се интерактивност, стимулира се обратната 
връзка (feedback, форуми, мейл листове, абонаменти и др.), реагира се мигновено на случ-
ващи се в момента събития. Така постиженията и предимствата на пресата се съчетават с 
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преимуществата на уеб технологията. Онлайн медиите имат за цел не само да информират, 
на и да забавляват, да разчупят класическия модел на еднопосочната комуникация, да из-
ползват „алтернативни“ информатори и най-вече да се превърнат самите те в източници на 
информация за традиционните медии.  

Какво е финансовото измерение на съществуването и влиянието на интернет медиите? 
Според данни от www.prkernel от 14 юли 2009 г. „Рекламата в социалните медии тръгва 
нагоре през 2010 г.“. Платеното рекламиране в онлайн социалните медии се очаква да пад-
не с 3 % през 2009 г., достигайки до стойност от 1,1 млрд. щатски долара. Все пак се очаква 
скок нагоре през следващата година с 13,2 % до 1,3 млрд. долара, според последната прог-
ноза на eMarketer. В новия доклад на компанията eMarketer „Рекламата в социалните ме-
дии: по-ясен поглед към следващата година“ се предполага, че платените реклами през 
2011 г. ще достигнат 1,4 млрд. долара. Изчисленията на eMarketer за следващата година са 
за по-агресивен скок от тези на Форестър, които предвиждат стойност от 935 млн. долара 
през 2010 г.  

Според друга статия от същия сайт: „MySpace се изправя пред предизвикателства“. 
Очакваният спад за тази година заради моментните икономически условия засяга пове-

чето медии, като продължават и трудностите за MySpace, които държат първото място по 
рекламни приходи, но скоро ще бъдат изместени от Фейсбук според eMarketer. Фейсбук 
функционира по-добре от своя конкурент в почти всяко отношение, според Дебра Уилям-
сън, главен анализатор от eMarketer. Тя подчертава, че 2009 г. се превръща в година на се-
риозни промени в бизнеса на социалните медии. Рекламните инвестиции в MySpace в САЩ 
се очаква да паднат с 15 % през 2009 г., до 495 млн. долара, докато тези за Фейсбук се 
очаква да нараснат с 9 % – до 230 млн. долара.  

Фейсбук бележи напредък извън САЩ  
Инвестициите във Фейсбук от страни извън САЩ също бележат ръст. За тази година 

световните рекламодатели ще инвестират общо 520 млн. долара в MySpace, което е с 14 % 
по-малко от 2008 г. В контраст на това световните инвестиции във Фейсбук се очаква да 
нараснат с 20 % – до 300 млн. долара за тази година. 

„Печатният блог“ фалира  
Последният опит за превземане на американския медиен пазар се провали, след като 

вестник „Печатният блог“ затвори врати, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. „Печатният 
блог“ (The Printed Blog) бе по-новият бизнес модел на хиперлокализираните безплатни из-
дания, които предлагаха на бизнеса същия вид евтина и насочена реклама, продавана он-
лайн. Той се появи по улиците на Чикаго и Сан Франциско в края на януари. Публикуване-
то му е спряло „поради липсата на външни инвестиционни капитали“, обяснява основате-
лят Джошуа Карп в блога на медията. „Това беше трудно решение за нас, но финансовата 
реалност на ситуацията изискваше да спрем публикуването незабавно и завинаги“, добавя 
той. Карп призна, че създаването на нов вид печатна медия от нулата било невероятен 
опит, както и включването му в глобалната дискусия за бъдещето на журналистиката и пе-
чатните медии. Чикагското издание на „Печатният блог“ е публикувало 16 броя и е раздало 
80 хиляди броя за шестте месеца, откакто съществува. Други 100 хиляди броя са били из-
теглени от разпространение за същото време. 

Спад в инвестициите за реклама в световен мащаб  
Глобалните инвестиции в рекламата са се сринали с повече от 7 %, като държавите в Ев-

ропа са засегнати най-много, според ново изследване на Нилсен. Докладът „AdView Pulse“ 
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разкрива, че разходите за реклама са спаднали със 7.2 % през първото тримесечие на 
2009 г., сравнено със същия период на 2008 г. Вестниците, списанията, телевизията и ради-
ото отчитат спад в приходите от реклама, като печатните издания са начело в статистиката. 
Списанията са първи със 17.4 % спад, следвани от вестниците с 9.1 %. Бен ван дер Верф от 
Нилсен казва: „Ефектите от глобалната финансова криза засегнаха и глобалната индустрия 
в последното тримесечие, особено в Северна Америка и Европа. Дори в Китай, където по 
принцип се отчита увеличаване на рекламата по време на Китайската нова година, беше 
отчетен много слаб ръст.“ 

Интерактивният маркетинг в САЩ ще достигне 55 млрд. долара до 2014 г.  
Последната прогноза на Форестър Рисърч предвижда, че интерактивният маркетинг в 

САЩ ще достигне стойност от близо 55 млрд. долара до 2014 г. Нещо повече – той ще се 
разраства с около 17 % на година – от 12 % общи рекламни инвестиции през 2009 г. – до 
21 % през следващите пет години, предава Marketing VOX. Според петгодишната прогноза 
на Форестър маркетингът в интернет търсачките, който в момента съставя повече от поло-
вината разходи за интерактивна реклама през 2009 г., ще продължи да генерира най-
голямата част от средствата, нараствайки от 5,4 млрд. долара през 2009 г. – до 31,6 млрд. 
долара през 2014 г., с годишен растеж от 15 %. Маркетингът в социалните медии и този 
в мобилните устройства ще имат най-високите стойности на растеж сред цифровите дей-
ности, според доклада. Сферата на социалните медии, която днес се оценява само на 
716 млн. долара, се очаква да се разрасне до 3,1 млрд. долара през 2014 г., с годишен 
растеж от 34 %. От Форестър твърдят, че рекламните бюджети ще се свиват през след-
ващите пет години, като средствата ще се насочват от по-скъпите традиционни медии към 
по-евтините, по-ефикасните и по-лесните за измерване интерактивни инструменти. Въпре-
ки тази промяна вицепрезидентът и анализатор на Форестър Шар Ван Боскирк вярва, че 
много маркетингови специалисти ще намерят начини да се преборят да задържат отпусна-
тите им маркетингови бюджети.“ 

Безспорно тези цифри и изводи демонстрират мащабите на процесите в интернет, които 
могат да се измерят само с една дума – глобализация. Интернет е част от механизмите за 
осъществяване на процеса на глобализация. Тя не е субективен проект или мит, както 
твърдят „глобализационните скептици“. За хиперглобализаторите тя е нещо обективно и 
реално и променя невъзвратимо всичко край нас – структурата на държавата, икономиката, 
основните институции. Според Кеничи Омае, японски специалист по бизнес – един от най-
видните хиперглобализатори в света: „епохата на националната държава е към своя край 
пред лицето на интензификацията на глобалните пазарни сили“1.  Глобализацията е процес, 
към който вървят неизбежно световната икономика и световната система. Съвременната 
информационна икономика се характеризира с интензифициране на икономическата взаи-
мозависимост и конкуренция на всички икономики. Перспективата е, че в бъдещите „гра-
дове региони“ целта на процесите е глобалната електронна икономика и това измества ге-
ографските, териториалните и националните зависимости, познати ни досега. Според Ке-
ничи Омае типичната държава регион представлява икономика с оптимален размер, опре-
делян от съвременните технологии, телевизионния обхват, физическото разпределение и 
способността на корпорациите да предлагат стоки и услуги в близост.  

                                                   
1 Недялкова А., З. Бауман, Д. Филипов, предговор на В. Проданов от сб. „Глобализъм, регионализъм, 

антиглобализъм“, изд. „Албатрос“, С., 2005 г., с. 10. 
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Според Юрген Хабермас публичната сфера би трябвало да бъде извън пазарните отно-
шения и конкуренцията. Но съвременната пазарна икономика подчини информационната 
сфера на новите пазарни механизми – според търсенето и предлагането. Икономическите 
лостове определят днес функционирането на публичната сфера. Всичко, което може да се 
продаде, да доведе до икономическа реализация на медийния продукт, става истинно, ре-
ално и конвертируемо за публичното пространство. Стремежът към максимално ефективна 
продажба превърна медиите в икономически продукт, като в голяма степен употребата от 
страна на публиката става критерий за необходимостта от „производството“ му. В уникал-
ността и многообразието на съвременния медиен плурализъм се открива и ценностен мора-
лен плурализъм, чиито лимеси са необозримо разтегнати, но са винаги подчинени на ос-
новната цел – икономическа реализация, продажба. Различната основна цел видоизменя 
моралния статус на медията – от орган за информиране на обществото – в орган за манипу-
лирането му, с цел реализацията на продукти. 
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