
Институционални рамки на неокласицизма 
 

Последните няколко десетилетия нараства интереса към институционалната 
теория (ИТ) и особено към неолибералистичното й управление. От части това е свързано 
със стремежа на учените да преодолеят ограничеността на редица постулати, характерни 
за неокласиката, а от друга страна – с желанието им да разглеждат икономическите и 
социални проблеми комплексно, отчитайки особеностите на съвремения етап на 
развитието на човечеството. ИТ се развива бурно през целия 20 век, започвайки от 
бащата на социализма Торстейн Веблен и се стига до редица известни учени (нобелови 
лауреати по икономика). По-известни са Роналд Коуз, Дъглас Норт, Гунар Мюрдал, 
Джеймс Бюкенен, Гари Бекер, Оливър Уилямсън и т.н. От началото на 90те много активно 
в ИТ работят руските учени. Доказателства: 
1.Беше извършено огромно превеждане – 50 труда; 
2.Появиха се поне 1 дузина учебници по ИТ; 
3.формиране на 3те изследователски центъра – Московски, Санктпетербургски 
университет и Висшата школа по икономика в Москва 
 

1. Кратък исторически обзор:  
 

В края на 19 век в ИТ се заражда алтернативно на неокласическото течение – 
институционализъм (И), като продължение на традицията на класическата школа. За 
пръв път възниква в САЩ и затова се нарича американски И. Първия автор е Т. Веблен 
(1852-1929 год.). Той подлага на критика концепцията за рационалността и 
съответстващия на нея принцип за максимизирано поведение на икономическите 
агенти. И не идва на празно място, има дълбоки исторически корени, които се търсят, в 
няколко посоки. Например Немската историческа школа разработва въпроси за 
икономическата роля на социалните организации (държавата). По нататък Карл Маркс 
много широко развива концепцията си за институционалния детерминизъм, т.е. за 
обособеността на стопанската дейност на човека от условията на социалната среда. В 
институционалната парадигма много добре се вписват още ученията на Вебер за 
протестантската етика и възгледа за паричното обръщение като социално мнение на 
Карл Менгер. Даже един от видните представители на класиката Алфред Маршал 
изразява съмнение в справедливостта на принципа на всеобщото равновесие и 
призовава да се използват биологичните технологии за икономическия анализ. Той 
твърди „Меката на икономиста се намира в областта на икономическата биология”. 
Важно значение за развитието на ИТ изиграват и възгледите на Е. Дюркхейн, който 
отхвърля тогавашната представа за обществената система като механична сума от 
договори между равноправни, суверени и рационални индивиди. Той развива 
фундаменталната идея, че всички обществени икономически контракти – договори се 
опират на скрития и мощен фундамент от социални особености и исторически 
ограничения – закони, норми, привички, стереотипи, които са толкова очевидни за 
участие в договора и не се отразяват в писмен вид в самите договори, т.е. разбират се от 



само себе си. С широкото разпространение на неокласическата теория на 20 век, с 
развитието й започва да се появява и нейната сериозна ограниченост – както по 
отношение обяснението на поведението на индивидите и тяхното взаимодействие, така 
и по отношение надеждността и прогнозите, които прави тя. Особено силна е 
неудовлетвореността от качествата на икономическия инструментариум по време на 
Великата депресия (1929-1933 год.). Тогава възниква Кейнсианството, но И намира 
тласък на развитие след ВСВ. Всичко това засилва интереса към ИТ (анализа й) особено 
когато се откриват множество факти, които противоречат на модела на очакваната 
полезност (фундамент на неокласицизма). 

 
2. Постулати на неокласическата теория: 

 
Известно е че икономиката се занимава с изучаването на избора на хора, 

използването на ограничените ресурси и удовлетворяване на желанията им. 
Доминиращ например в ИТ е „Мейнстрийх икономикс”, според който е способно 
абсолютно точно да се опише поведението на индивидите, извършващи всеки избор, 
във всяка ситуация при наличие на ограниченост на ресурсите. Предметът на избора, 
външните условия и историческата епоха, в която се усъществява избора не играят 
особена роля за тази теория. Неокласическия аналитичен модел остава неизменен, 
независимо дали става дума за покупка на плодове на пазара или за избор на спътник в 
живота на човека. Един от първите учени, който подлага на съмнение претенциите на 
неокласическата икономическа теория за универсалност е Джон Мейнард Кейнс. 
Основният му тезис е: „Постулатите на класическата теория за приложими не към 
общия, а само към особения случай, защото икономическата ситуация, която тя 
регулира представлява само пределен случай на възможното състояние на 
равновесие.”, или класическите постулати са верни само в условията на пълна заетост на 
личните ресурси и губят своята аналитична ценност тогава когато пазара се отдалечава 
от това състояние.  

   2.1 пълнота на информацията:  
Според неокласическата парадигма индивидите разполагат с пълна информация, 

когато правят избора си. Тази теория счита, че цялата необходима информация се 
съдържа в цените. Това позволява на участниците в сделките да извършват обмена в 
съответствие със своите интереси. Леон Валрас издига хипотезата за съществуването на 
някакъв аукционист на пазара, който приема заявките от купувачите и предложенията на 
продавачите. Съпоставянето на получените на тази основа съвкупно търсене и съвкупно 
предлагане лежи в основата на налучкването на равновесните цени. Но както показва 
още в 30те години на 20 век Оскар Ланге, в действителност функциите на аукциониста 
най-добре могат да се изпълняват от планов орган, който според него е централното 
бюро за планиране. Ето го и парадоксът – според Ланге неокласическия модел не може 
да действа без планов орган, а същността на неокласицизма е съвършената конкуренция 
и независимостта на икономическите агенти. Алтернатива на икономическата 
организация на съществуване може да бъде локалния пазар (ограничени сделки, 



познаване на участниците) – при него може да се получи пълна информация за 
извършените сделки. Например средновековния пазар – търговците се познават и 
предвиждат поведението на контрагентите си, изключително важна е личната репутация 
– тя е гаранция за честна търговия без скрита информация. Съвременен пазар – 
фондовите и стоковите борси например, при които е ограничена известността на 
играчите и е трудно да се спекулира. ИЗВОД: Пълнотата на информацията е достижима в 
2 случая: Централизирано ценообразуване или локален пазар. Нито едното нито другото, 
обаче, не е характерно за капитализма на 20 век. 
   2.2 съвършена конкуренция:  

Минимално взаимозависимост между участниците в сделките. Това е ситуация, 
при която решенията за избор на 1 индивид не зависят от решенията на друг и не се 
влияят от тях. Минималното взаимондействие в приемането на решения се достига само 
в рамките на пределена структура на пазара – съвършено конкурентен пазар, който за да 
съшествува трябва да са налице следните няколко условия: броя на участниците е 
безкрайно голям, потенциала и делът им в крайния продукт е незначителен; предмет на 
размяна са стандартни еднородни продукти; купувачите имат пълна информация и 
достъп до съществуващите продукти; липсват бариери за вход и изход на пазара; всички 
се стремят към максимизиране на печалбата. В условията на СК ресурсите, обект на 
икономически избор стават неспецифични. Те лесно се заменят от субститути като 
крайния резултат е един и същ. Една от главните причини за съществуването на пълната 
заетост е съществуването на монополистична конкуренция (след кр на 19 век) и 
следователно неокласическото равновесие на такъв пазар е недостижимо. По такъв 
начин новата структура на пазара на 20 век не дава възможност да се реализира 
неокласическия модел. 

  2.3 хомоикономикус (икономически човек): 
Според този постулат икономическите агенти задължително преследват идеала за 

хомоикономикус, макар че самите неокласици отделят малко внимание на въпросите 
като препращат нещата към рационализма и отъждествяват човека с един съвършен 
калкулатор. Неокласическата теория предполага напълно конкретен тип хора, 
формиращи определено поведение. Хомоикономикус включва: целеразционален човек, 
т.е. според Вебер очакване на определено поведение от предмета на външния свят и 
други хора и използване на това очакване в качеството на условия и средства за 
постигане на своята рационално поставена премислена цел, т.е. целесъобразния човек е 
свободен в избора както на целта, така и на средствата за постигането й; утилитарно 
поведение, т.е. действията му да са подчинени на задачата за максимизиране на 
полезността (СК). Имено полезността е основа на човешкото щастие. Различаваме 2 
форми на утилитаризма – човек просто преследва задачата за максимизиране на 
полезността и обвързва обема на получената полезност със собствената си дейност. 
Осъзнаването на връзката между полезност и дейност характеризира идеалното участие 
между тях на пазара.; идеален икономически агент – да изпитва чувство на емпатия по 
отношение на другите участници в сделката. Нормата на емпатия означава, че той може 
да се постави на мястото на контрагента и да погледне на извършената промяна с 



неговата гледна точка. Емпатията се различава от емоционално украсената симпатия към 
някои контрагент със своята безпристрасност и неутралност.  

2.4 доверие между участниците в сделката на пазара: 
Даже и най-елементарната сделка не може да се усъществи без да има минимално 

доверие между страните й. Тогава, когато съществува доверие е предсказуемо 
поведението на контрагентаи се формират повече или по-малко устойчиви очаквания 
отностно ситуацията на пазара. Участниците в сделката се доверяват един на друг, ако са 
уверени, че партньорът им няма да излъже очакванията им за намеренията и условията в 
сделките. 

  2.5 интерпретативна рационалност: 
Синтез на по-горе описаните 4 щриха от портрета на иделания участник на пазара. 

Тя включва от една страна способността на индивидите да формират верни очаквания 
относно действията на другите, т.е. правилно да интерпретират намеренията, плановете 
на контрагентите и от друга страна към индивида се предявява симетрично изискване – 
да помага на контрагента си да разбере собствените си намерения и действия. Причина 
за съществуването й е, че без нея не се намира решение на дилемата на затворника, 
възникваща винаги когато сделките засягат производство и разпределение на 
обществени блага. Предпоставки за интерпретативна рационалност е съществуването на 
фукални точки – спонтанно избирани от всички индивиди варианти на поведение; 
съглашенията, които представляват общоизвестни варианти на поведение на 
индивидите. Спонтанния избор на един и същ вариант от определен набор от 
алтернативи е възможен само в рамките на социално еднородни групи, в рамките на 
една и съща култура. Действително фукалните точки са свързани с наличие на общи 
точки на отброяване в действията и оценките и с общи асоциации (пр. часовника в Стара 
Загора). Наличието на съглашения позволява на индивидите да се държат така, както 
очакват обкръжаващите ги. Негласните съглашения регулират общуването между 
случайни пътници.  

ИЗВОДИ: 1) СК и близка до нея; 2) Централизирано ценообразуване (локален 
характер); 3) Всички участници в сделката да са близки до идеалния човек. Тези 
постулати си противоречат. Примерно модела на локалния пазар противоречи на 
изискването за достъпност, голям потенциал и неограничен брой участници в сделката – 
условия за СК. При централното ценообразуване – то убива взаимното доверие между 
участниците в пазара. Изискването за минимална зависимост на участниците в сделката 
противоречи на нормата на емпатия и интерпретативната рационалност, защото 
поставяйки се в позицията на друг ние се отказваме от нашите интереси, съобразявайки 
се с другите не сме автономни. Всичко това показва, че неокласическата парадигма 
трудно отговаря на изискванията на съвременния пазар, затова се появява друга 
алтернатива – американски И. 

 
   3. Методологически различия между неокласическата парадигма и 
„стария” И през призмата на теорията на Имре Лакатош: 

  



Теорията отчитаща ограниченията на пазара е И, в центъра й стоят институциите. 
Според Дъглас Норт това са създавани от хората рамки на поведение като структурни 
политики, икономически и социални взаимодействия. Теорията на Имре Лакатош – 
според него всяка теория съдържа две важни компоненти – „твърдо ядро и защитна 
обвивка”. Постулатите, съставляващи твърдото ядро трябва да остават неизменни във 
входа на всякакви модификации и уточнения съпровождащи развитието на теорията. Те 
образуват съдържанието на изследователската парадигма и са онези принципи, от които 
всеки изследовател няма право да се откаже, колкото и остра да е критиката на 
опонентите му. Постулатите, които съставляват съдържание на защитната обвивка 
постоянно се коригират в процеса на развитие на теорията. В рамките на своя живот 
всяка теория е подложена на критика. В предмета й на изследване се включват нови 
елементи и така се променя защитната обвивка, но това е механизъм за запазване на 
теорията. Според измененията настъпващи в двата компонента Имре Лакатош различава 
три варианта: 1) Ако неизменни остават не само твърдото ядро, но и защитната обвивка, 
то изследователската програма се нарича ортодоксална; 2) Ако неизменно остане 
твърдото ядро, но защитната обвивка се пременя, то изследователската програма се 
нарича модифицирана; 3) Ако измененията засегнат и твърдото ядро, тогава се ражда 
нова изследователска програма. 

Твърдото ядро на неокласическата теория задължително включва поне три 
елемента: 

1) Равновесието на пазара съществува винаги, то е единствено възможно и съвпада 
с оптимума по Парето. 

2) Индивидите осъществяват избора си рационално. 
3) Предпочитанията на индивидите са стабилни и имат ендогенен характер, т.е. 

върху тях не влияят външни фактори. 
Защитната обвивка на неокласическата теория включва следните три елемента: 
1) Частната собственост върху ресурсуте е абсолютна предпоставка за 

осъществяване на размяната на пазара. 
2) Индивидите разполагат с целия обем на информация за сделката и не правят 

никакви разходи за нейното получаване или придобиване. 
3) Границите на икономическата размяна се определят върху основата на 

принципа на намаляващата полезност с отчитане на първоначалното разпределение на 
ресурсите между участниците в сделките; няма специфични разходи за осъществяване на 
размяната. Единствения вид разходи в тази теория са производствените разходи. 

Допълнителни щрихове за характеристика на неокласическия институционализъм:  
1) Принцип на методологическия индивид: И се анализира чрез интересите и 

поведението на индивидите, които ги използват за координация на действията си. 
Имено индивида става отправна точка в анализа на институциите. Индивида е първичен, 
а институцията е производна. 

2) Логическо продължение на теорията на методологическия И е особения възглед 
на неокласиците за процеса на възникване на институциите. Според тази концепция 
институциите възникват в резултат от действието на хората, но не задължително в 



резултат от съзнателната им дейност, т. е. спонтанно, независимо от нея. Според 
Фридрих Хайек анализът трябва да бъде насочен към обяснение на незапланираните 
резултати от съзнателната дейност на хората. 

В тези два пункта „стария” И изповядва различни възгледи: Към 1): Той се 
ръководи от методологическия принцип на холизма, т.е. изходен пункт на анализ са 
институциите, а не индивидите. С други думи характеристиката на индивидите се 
извежда от характеристиката на институциите. Тук институциите са първични, а хората са 
вторични. Самите институции се обясняват чрез онези функции, които те изпълняват във 
възпроизводството на системата от социалните отношения на макроравнище. Според тях 
не гражданите заслужават своето правителство, а то спомага за формирането на 
определне тип граждани. Към 2): Концепцията за спонтанната еволюция се заменя с 
тезиса за институционалния детерминизъм, според който институциите се разглеждат в 
качеството им на основно препятствие за спонтанно развитие. Старите 
институционалисти виждат в тях важен стабилизиращ фактор. Институциите според 
Веблен са резултат от процеси, протичали в миналото и са приспособени  към условията 
му и за това са фактори на социалната и психологичната енерция. Според Веблен 
институциите задават рамките на цялото последващо развитие.  

 
4. „Старият” И – автори:  

 
Карл Маркс (1867 год.) - „Капиталът”. Тук достатъчно широко е използван метода 

на хулизма и концепцията за институционален детерминизъм, теорията за 
първоначалното натрупване, теорията за фабриката. В анализа за възникването на 
машинното производствп Маркс обръща внимание на влиянието на организацинните 
форми върху размяната. Системата от отношения между капиталиста и наемния 
работник се определя от организационната форма, която приема разделението на труда 
на базата на следната логическа връзка: естественото разделение на труда, кооперация, 
манифактура и производство на абсолютно принадена стойност, поява на частичния 
работник, на машината, фабрика, производство на относително принадена стойност. По 
аналогичен начин в анализа на първоначалното натрупване на капитала се вижда 
институционалния подход и по-точно един от вариантите на институционалния 
детерминизъм, т.нар. „легален детерминизъм”. Пример: С приемане на нормативни 
актове и закони Хенри VII, Хенри VIII и Карл I за узорпиране на обществените и църковни 
земи; законите против скитници и увеличаване на работната заплата. Според Маркс 
всички тези действия довеждат до сиъуационно формниран пазар на наемен труд и 
система на капиталистическо наемане. Същата мисъл разкрива и австрийския учен Карл 
Полани, утвърждавайки, че държавната намеса е лежала в основата на формирането на 
държавните пазари, ресурси, включващи пазара на труда, отличаващите се от локалните 
пазари. 

 
Торстен Веблен (1893 год.) – „Теория на пазарната класа”. Прави анализ на ролята 

на привичките, които спред него са една от институциите, задаващи рамките на 



поведението на индивида на пазара, в политическата сфера и в семейството. 
Поведението на съвременните хора той извежда от две древни привички, които нарича 
инстикт на съперничеството и инстинкт на майчинството. Инстинктът на съперничеството 
е желание да изпревариш другия. То лежи в основата на собствеността и на 
конкуренцията, обяснява така нареченото показателно потребление (ефекта на Веблен). 
Когато индивидите се ориентират в избора си не към максимизиране на полезността си, 
а максимизиране на престижа си в очите на другите, т.е. регулиран е не от цените и 
потребността, а от това как изглеждаш в очите на другите.  

 
Джон Кенет Голбрайт – „Теория за техноструктурата”, „Новото индустриално 

общество” (1967 год.), „Икономически теории и цели в обществото” (1973 год.). В тях 
използва метода на хулизма. Главният му тезис е, че в условията на съвършен пазар 
никой не притежава пълна информация и знанията на всеки индивид носят 
специализиран и частичен характер. Пълната информация се постига само с 
обединяването на тези частични знания в рамките на организацията или 
техноструктурата. Голбрайт анализира влиянието на техноструктурата върху поведението 
на индивидите и това поведение е резултат от онова, което се случва в 
институционалната среда. Потреблението зависи от корпорациите – каквото ре 
произвеждат, това ще се потребява. 

 
5. Разлицията между „стария” и „новия” И в 3 аспекта: 
 

5.1. мястото на иокономиката: 
старите институционалисти (Джон Комонс – „Правни основи на капитализма”) се движат 
от правото и политиката към икономиката, опитвайки се да достигнат до анализа на 
проблемите на съвременната икономическа теория с помощта на методи използвани от 
древните науки за обществото 

- новите институционалисти вървят по противоположен път. Те изучават 
политологичните, правните и много други проблеми на обществените науки, с 
помощта на методите на неокласическата икономическа теория и преди всичко с 
прилагането на инструментариума на съвременната микроикономика и теория на 
игриите 

5.2. методи: 
- стария (индуктивен) метод: Върви се от частния случай към общия случай, в резултат на 
което се формира обща, единна, институционална теория. Институциите тук се 
анализират без обща теория, докато в традиционната теория е обратното 
- новия: Няма институции, но има обща теория, използва се дедуктивния метод – от 
общите принципи на неокласическата икономическа теория се обясняват конкретни 
явления в общесвения живот. Те правят опит да анализират институциите върху основата 
на единна теория и вътре в нея... 
 5.3 индивидуалност – колелтивност 



- стар И: Като течение на радикална икономическа мисъл преимуществено е обръщал 
внимание на действие на колективите и на първо място на профсъюзите и на 
правителството, за да се защитават интересите на индивидите. 
- нов И: Поставя се в центъра на вниманието индивидът, който по своя воля и в 
съответствие с интересите си решава в какви колективи му е изгодно да членува 
!ЗАБЕЛЕЖКА: Има съществени различия в американската и западноевропейската 
традиция в институционалните изследвания. Тези различия са: Американската традиция 
води началото си от икономикса, като цяло е по-богата в сферата на институционалните 
изследвания. Европейската се оказва по-успешна и по-конкурентна на задокеанските си 
колеги. Подобни различия се обособяват от национално-историческата и социо-
културната специфика. За американските изследвания е типичен подхода на 
рационалния индивид (САЩ нямат история, а Европа е люлка на съвременната западна 
култура). Европейските учени принципиално отхвърлят крайното противопоставяне на 
индивида и обществото. Свеждането на междуличностни отношения е само до 
пазарните сделки. Следователно американците по-често са силни в употребата на 
използването на материалния апарат, но по-слаби в оценката на ролята на традициите, 
културните норми, манталитета на хората, т.е. всичко онова, което представлява 
основата и преимуществата на институционализма като теория. Ако представителите на 
американския неоинституционализъм разглеждат нормите като резултата от избора, то 
френските неоинституционалисти ги изучават като предпоствка за националното 
поведение. Ето защо рационалността също така се разкрива като норма на поведение. 
Тези дже традиции взаимно се обогатяват и така се ражда „библията на съвременния И” 
благодарение на съюзяването на двете традиции – „Институциите и икономиката” (Ерик 
Фуробтн и Рудолф Рихтер). 
 
 
6. Новият институционализъм – според авторите на тази концепция до ден днешен се 
запазва дуализъм между стария и новия институционализъм. Това е така, защото 2те 
направления на съвременния И са се сформирали или върху основата на 
неокласическата теория, или под силното и влияние. Например неоИ се разива като 
разширява и допълва магистралното направление икономикс. Навлизайки в сферата на 
другите социални науки (право, социология, психология, политика и др.), тази школа се 
стреми да изследва всички обществени отношения от позициите на рационално 
мислещия икономически човек. За това и всички отношения между хората се разглеждат 
през призмата на взаимно изгодния момент. Ето защо този подход е известен като 
отговорна парадигма.  
Дърво на институционализма – неговият ствол се образува от 2 различни направления – 
неоИ икономика и новата И икономика. Макар на пръв поглед наименованията на тези 
дисциплини да са идентични, трябва да кажем че става дума за принципиално различни 
парадигми за анализ на институциите. Това можем да видим от следната сравнителна 
характеристика на 2те направления: 
Неоинституционална икономика  



1. Тази теория запазва неизменно твърдото ядро на неокласиката. Включването на 

нов елемент в предмета на анализа (институциите), става за сметка на корекция в 

съдържанието на защитната обвивка на неоласическата теория. Именно за това 

неоИ икономика много често е давана за пример на „икономическия 

империализъм” с най-ярък представител нобеловия лауреат по икономика Гари 

Бекер, като не се отказват от традиционния микроикономически инструментариум, 

империалистите се стремят да обяснят такива фактори като идеология, норми на 

поведение, закони, семейство и др. чрез механизмите на икономическите 

инструменти. 

2. Характерно за това направление е факта, че институционалния подход само е 

разширил и модифицирал традиционната неокласика, оставайки в нейните 

предели и отказвайки се само от някои от най-нереалистичните предпоставки 

(догми) като аксиомите за пълната рационалност, абсолютната информираност, 

съвършената конкуренция, установяването на равновесието само чрез ценовия 

механизъм и др.  

3. Неоинституционалната теория в крайна сметка укрепва и разширява 

неокласическата парадигма, подчинявайки на нея все нови и нови сфери на 

изследване като семейните отношения, етиката, политическия живот, 

междурасовите отношения, престъпността, историческото развитие на обществото 

и др. 

 

Новата институционална икономика 

 

1. Тя стига до пълно отричане на неокласиката и е опозиционна спрямо 

неокласическия мейнстрийм. Няма съмнение, че тя представлява опит за 

създаване на нова теория на институциите, несвързана с предишните постулати 

на неокласическата теория, като в много случаи е алтернативна на тази теория. 

За това тук се изменя не само защитната обвивка, но и твърдото ядро. 

2. Новата институционална икономика в много по-голяма степен се опира на 

стария институционализъм. Доста често на така нареченото ляво направление в 

икономическата теория. 

3. Тя отхвърля методите на маржинализма и равновесния анализ, взимайки на 

въоръжение еволюционно-социологическите методи. За това представителите 

на това направление избират на сфери на анализа, излизащи зад пределите на 

пазарното стопанство, като например проблемите на творческия труд, 

преодоляването на частната собственост, ликвидацията на експоатацията и т.н. 



 
7. Неоинституционална икономика – за основател на това направление се счита 
американския икономист Роналд Коуз. В своите статии „Природата на фирмата” 1937г. и 
„Проблемът за соц. разходи” 1960г., той за пръв път формулира изследователската 
програма на неоинституционализма. Тази изследователска програма предвижда 
следните изменения в защитната обвивка на неокласическата теория: 
А) разглеждат се по-широк спектър от форми на собственост и контрактни форми, въз 
основа на които се осъществява размяна. Наред с частната собственост се анализира 
колективната, държавната и акционерната форма на собственост и се оценява тяхната 
сравнителна ефективност в осигуряване на сделките на пазара. Много важно е да се 
знае, че контрактната парадигма в това направление (неоинституционализма), може да 
се реализира, както чрез институционалната среда, посредством избора на социалните, 
юридическите и политическите правила на играта т.е. отвън, а така също и чрез 
отношенията лежащи в основата на организацията т.е отвътре. Върху тази основа се 
формират следните няколко изследователски програми, а именно теорията за праватана 
собственост, теорията за обществения избор и конституционната икономическа теория 
- теория за правата на собственост – изучаваща институционалната среда на дейността на 
икономическите организации в частния сектор. Системата на правата на собственост 
обуславя положението на индивидите отностно техните възможности да използват 
ограничените ресурси, изучаваща го на въздействието на конфигурацията на правата на 
собственост върху икономическите резултати има определени основания. Можем да 
предвидим поведението на хората в зависимост от модела на алокацията на отделните 
пълномощия в правото на собственост. Най-ярките представители на тази теория са 
Роналд Коуз, Ричард Познер, Армен Алчиян, Харлд Демсец, Луиц де Алеси, Ерик 
Фуроботн, Светозар (Стивън) Пейович, Гуидо Калабрезе и др. 
- теорията за обществения избор – изучава институционалната среда на дейността на 
индивидите и организациите в обществения сектор. Според тази теория държавата е 
отговорна за установяването и ефективната защита на правата на собственост. 
Изследователската и програма, наричана понякога нова политическа икономия, изучава 
политическите механизми на формирането на макроикономическите решения. 
Последователно използвайки принципите на класическия либерализъм и методите на 
микроикономическия анализ, те активно навлизат в области, традиционно считани за 
поле на действие на политолози, юристи и социолози. Критикувайки Кейнсианския 
модел на регулиране, представителните на теорията за обществения избор, преместват 
обекта на своя анализ от влиянието на кредитно – паричните и фискалните политики 
върху националната икономика към процеса на приемане на правителствените решения. 
Икономиката и политиката тук се разглеждат като взаимно взаимодействайки помежду 
си и постоно преминаващи една в друга. С най-изявен принос за създаване на тази 
теория са Кенет Ероу, Едуард Даунс, Джон Блек, Джеймс Бюкенен, Гари Таллок, Мартин 
Олсон. Уилям Нисканен 
- конституционната икономическа теория на немския учен Виктор Ванберг, която 
образно казано израства от теорията на обществения избор и става самостоятелна 



теория. Тази изследователска програма може да се характеризира като опит да се 
обяснят характерните особености на алтернативните съвкупности на законодателно-
институционално-конституционните права, налагащи ограничения при избора на начини, 
за дейността на политическите и икономическите субекти. Специфично за нея е 
комбинирането на елементи, както от неокласическата теория за обществения избор, 
така и от немската школа, изповядваща теорията на стопанския порядък. Ето защо в тази 
теория има две разклонения – американското с представители Джеймс Бюкенен, Арнолд 
Вагнер и Ричард Толисон и немско направление с представители Валтер Ойкен, Ф. Бьом, 
Валтер Репке, Лудвиг Микш и Арне Мюлер-Армак. 
Б) в неокласическия модел се въвежда понятието информационни разходи, т.е. разходи 
свързани с търсенето и получаването на информация за сделката/сделките и за 
ситуацията на пазара. Много известна е теорията на информацията на Джон Стигнер, 
която макар и да не се отнася към институционализма, оказва значително влияние върху 
неговото развитие, защото информационните разходи започват да се рзглеждат като част 
от по-голяма съвкупност, която учените наричат транзакционните разходи, но тук трябва 
да отблежим, че така се ражда нова изследователска програма – теорията за 
транзакционните разходи. Според тази теория, наред с производствените разходи, 
съществуват и т.нар. транзакционни разходи. Под този термин учените разбират всички 
разходи възникващи в процеса на организация и осъществяване на икономическата 
дейност. Обект на изследване тук е и влиянието на транзакционните разходи върху 
сключването на договорите. Особен принос тук имат Роналд Коуз, Оливер Уйлямсън, 
Армен Арчиян, Бони Клейн, Харолд Демсец и Йозеф Барцел. 
В) неоинституционалната икономика поставя в центъра на вниманието проблема за 
мотивацията на човешкото поведение. Ако неокласическата теория се ориентира към 
резултата, изучавайки как рационалния индивид максимизира полезността, фирмата 
съответно печалбата, държавата съответно народното благосъстояние, то 
неоинституционалистите се интересуват непосредствено от процеса на приема на 
решение, неговите условия и предпоставки. Все по-голямо значение придобиват, 
установилите се в обществото, норми и правила за поведение на хората, чиятя 
съвкупност Уйлям Нискамен нарича мека инфраструктура на икономиката. В тази връзка 
възниква още една изследователска програма, а именно теорията за договорите или 
както повече е известна контрактна теория. Счита се че тя е близка родственица 
(произлиза) от теорията на транзакционните разходи и теорията на правата на 
собственост. Тази теория изучава проблемите свъзани със стимулите и асиметичността 
на информацията. Последната се разпада на две самостоятелни теории 
(асиметричността). Асиметрията на информацията може да съществува първо между 
участниците в договора и второ между участниците в договора от една страна и трета 
страна – например съда. Ето защо трябва да различаваме две разновидности на теорията 
на договорите. Първо - теорията за агентските отношения – тази теория има отношения 
към проблемите на информационната асиметрия между страните в договорните 
отношения. Разглеждането на асиметрията на информацията може да съществува или 
до, или след извършване на транзакцията. Теоретическият подход използван от тези 



случаи, може да се опира или при преимущество на словестния анализ, или при 
преимущество на формалните модели. Принос във вербалната теория на агентските 
отношения имат М.К.Джеймсен, У.Х. Меклинг, Ю.Фама, Армен Аучиян, Харолд Демсец, а 
принос в литературата по математическа и нормативна теория имат Дж. Стиглиц, Б.Р. 
Холмстром, Артър Спенс и Саймън Шевел. Втората теория – теорията за отношенческите 
или непълните контракти. В центъра на вниманието е информационната асиметрия, 
която може да възникне между контрагентите сключващи обикновено дългосрочен 
договор от една страна и трета страна от друга страна. Важна цел на такива договори е 
преодоляването на следдоговорния опортюнизъм, като възможно следствие от 
сложността на проверката по изпълнение на договорните задължения, с които се 
сблъсква съдът или другата страна. Принос имат С. Маколей, И. Макнеил, В. Голфберг, А. 
Аучиян. Гросман и Хард са разработили формалната теория на непълните договори, а Л. 
Телсер, К. Лефрер и Д. Крепс значително по-малко формалните модели на т.нар. 
самоизпълняващи се договори. 
Г) като резултат от прилагането на теорията за транзакционните разходи, теорията за 
правата на собственост и контрактната теория към историческия анализ, се появява още 
една изследователска програма, а именно новата икономическа история. Тя изследва 
историческото минало през призмата на неоинституционалния подход и по този начин 
разширява представата за самите категори на институционализма, а именно 
транзкационните разходи, правата на собственост, договорите. Една от важните цели, 
която преследват тук стопанските историци, е свързана с разработката на теорията за 
институционалната структура на обществото като единно цяло. Тук авторите проявяват 
особена заинтересованост, за това институциите да станат ендогенни променливи в 
рамките на общия икономически модел. С най-важен принос за развитието на тази 
теория са Дългас Норт, Джон Томас, Джон Уолис, Б.Р. Вейнгаст, Ерик Хофман, Егерсон, 
Г.Д. Лайбкет, А. Грейф 
Е) в последните три десетилетия неоинституционалния подход навлиза в нови територии 
като правото, политиката, организацията и на тази база се появяват нови разклонения на 
дървото на институционализма като икономическа теория на правото, икономическа 
теория на политиката, икономическа теория на организацията. Пионер в прилагането на 
този подход е американския икономист Оливер Уйлямсън, чийто основен труд 
„Икономическите институции на капитализма. Фирми, пазари, „отношенческа” 
контракция” се счита за една от библиите на неоинституционализма. Огромни заслуги в 
областта на икономическия анализ на правото имат Гуидо Калабрезе, Роналд Коуз, Гари 
Бекер и Ричард Познер. В тази сфера работят ползотворно също М. Леви в областта на 
държавното управление Р. Келхейн, , в областта на международната организация, Найт и 
Сенет - в областта на раждането и изменението на различните типове политически или 
институционални устройства.  Можем да подчертаем, че тясната връзка между 
политическата и икономическата страна на социалните системи, която беше основен 
обект на изучаване от политическата икономия, сега се разглежда от гледна точка на 
транзакционните разходи и тяхното въздействие върху правата на собственост и 



договорните съглашения. Тези изследвания от своя страна са свързващо звено с 
институционалната икономика. 
 
8. Новата институционална икономика – създава се като изменя съдържанието на 
твърдото ядро на неокласиката. Тези изменения са насочени в следните изменения: 
1. трябва да започнем с удара нанесен върху модела на общото равновесие от теорията 
на игрите създадена от Джон фон Нейман, Моргенщерн и Джон Неш. Макар теорията на 
игрите да представлява самостоятелно направление в икономическата теория, именно в 
нейните рамки е формулиран езика на моделите на новата институционална икономика. 
Това е така, защото теорията на игрите се изгражда най-малко върху следните три 
допускания 
А) че може да съществуват не една, а няколко точки на равновесие 
Б) че точките на равновесието не е задължително да съвпадат с точките от оптимума на 
Парето 
В) че равновесието може да не съществува въобще 
2. на свой ред Херберт Сайман подлага на жестока критика модела на рационалния 
избор. Неговата теория за непълната рационалност отчита съществуването не само на 
информационни разходи, но и на познавателни ограничения. В нея се предполага: 
- индивидът не е способен сам да събере целия обем от информация за съответната 
сделка и ситуацията на пазара 
- той не може да обработи събраната информация по оптимален начин. 
Отчитането на познавателното ограничение от своя страна изисква преразглеждане на 
самия модел или на самия принцип на огранизация, лежащ в основата на модела на 
рационални избори. Тук той се заменя с принципа на удовлетвореността. 
3. новата институционална икономика поставя под съмнение ендогенния характер на 
предпочитанията и тяхната стабилност. Например Дъглас Норт насочва вниманието към 
двустранния характер на взаимодействие между институциите и процеса на 
възприемане от индивидите на собствените им интереси. Институциите задават рамките 
на възприемане на интересите, но в същото време индивидите са способни да изменят 
институционалните рамки. В най-разгърнат вид програмата на институционалната 
икономика се съдържа в работите на представителите на така наречената икономика на 
съглашенията. Силно развито във Франция от Лоран Тевено, Оливие Фаворо, Антони 
Орлеан, Роберт Буайе, Франсоа Емар-Дювалие, Бернар Шаванс, Владимир Андрееф и 
Клод Менар. Това е най-младото и най-бързо развиващото се направление в новата 
институционална икономика. Формира се във Франция в средата на 70те години на ХХв. 
като включва представители на неокласиката, социологията, философията и 
постмарксиската теория за регулация. В центъра на нейния анализ се намират 
съглашенията, като най-обща рамка за взаимодействие между индивидите 
4. към новата институционална икономика се отнасят и такива известни теории като: 
теорията за конвергенцията, теорията за индустриалното общество, теорията за 
постиндустриалното общество, теорията за постикономическото общество, 
икономическата теория на глобалните проблеми. Различието между отделните теории в 



институционализма са доста относителни и често пъти един или друг автор работи в 
няколко направления. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Нормата като базов елемент на институциите 

 

1.Определение на понятието норма – основен елемент на институционалната среда, в 

която хората осъществяват своя избор, е нормата. Съществуват много определения за 

норма. Ето някои от тези от тях: 

-нормата е регулярност в поведението на индивидите, опираща се на санкциите 

-нормата е отражение на елемента на задължителност в поведението 

-нормата е свързващо звено, между ценностната система на индивида и неговото 

всекидневно поведение 

-нормата е предписание за определено поведение, задължително за изпълнение и 

притежаващо функцията за поддържане на реда. Трябва да различаваме нормата от 

понятието средна величина. Нормата се реализира чрез социалните механизми, ценности, 

санкции и т.н. Средната величина не носи никаква социална натовареност и може да бъде 

изведена чрез прост статистически разчет. Например разчета на средното време, 

допустимо за закъснение за среща, дава доста приблизителна представа, за изпълнението 

от хората на взаимните им договорености. Във Франция например не е прието да отидете 

на гости точно на време. Не така обаче седят нещата в други страни – Япония, Германия 

и т.н. Нормата е базов регулатор на взаимодействието между хората. Тя определя как е 

длъжен да се държи всеки индивид в различните ситуации, при това изпълнението на 

предписанията или има доброволен характер, или се основава на санкциите, които могат 

да бъдат социални, икономически, юридически и т.н. 

Структура на нормата и как тя влияе върху поведението на хората – елементите от които 

е конструирана всяка норма са следните: 

-атрибути определящи групата от хора, върху които се разпространява нормата 

-фактор на задължителност дали може, длъжен е или не е длъжен 

-цел, която преследва тази норма  

-условия, при които действа нормата 

-санкции, които могат да бъдат юридически, фиксирани в нормите на правото или пък 

социални, основани на моралното осъждане 

 

Извдените по горе 5 елемента на нормата позволяват да се разграничат различни видове 

норми, а именно: 

-съвместна стратегия = атрибут + цел + условие 



-норма в тесния смисъл на думата = атрибут + фактор на задължителност + цел + условие 

-правило = атрибут + фактор на задължителност + цел + условие + санкция 

Пример за съвместна стратегия е всяка т.нар. фукална точна при взаимното търсене на 

изгубили се хора, атрибутът ще бъде факта на изгубването, целта – намирането един 

друг, а условието – наличие на очевидни за всички места, близо до които е по вероятно 

да се осъществи срещата между хората.  

 

Нормата в тесния смисъл на думата практически съвпада с понятието съглашение, 

защото изпълнението на предписанията има преди всички доброволен характер.  

 

При прехода към правилото доброволния характер на изпълнение изчезва и се появява 

санкцията.  

Дискусията за влиянието на нормата върху поведението на хората служи, като най-добра 

илюстрация на тезиса за вътрешната нееднородност на институционализма като 

изследователска програма. Тази дискусия е свързана, с противопоставянето между 

социологическата и икономическата теория, която има дълбоки исторически корени. 

Социолозите, следвайки Емил Дюргхейн, виждат в нормата абсолютен детерминант за 

поведението на хората, който им е зададен отвън и следователно има екзогенен характер. 

Поведението на хомосоциологикус, според тях, се определя от социолическата структура 

на обществото, а самите норми, според социолозите, са производни от характеристиката 

на обществото и са подчинени на задачата на неговото възпроизводство. Икономистите, 

от времето на класическата икономическа теория, не могат да се съгласят с подобно 

разбиране на нормата, защото то изключва свободата на избора. Хомоикономикус е 

свободен в своя избор, в това число и от ограниченията, налагани му от нормните. 

Икономистите или въобще изключват съществуването на нормите като институционален 

ограничител на избора на индивида, или се стремят да дадат на нормата рационално 

обяснение и може би по-точно да видят в нея, незададен отвън детерминант на 

поведение, а резултат от един осъзнат избор. 

 

 

2. Нормата като резултат от рационалния избор в теорията за обществения 

избор (ТОИ) 

ТОИ отразява опита да се „рационализира” нормата, т.е. да се види в нея резултат от 

осъзнатия рационален избор на хората. Тогава противоречието между модела на 

рационалния избор и следването на нормата фактически се премахва. ТОИ (в частност 

Джеймс Бюкенън) изучава юридическите норми, отразяващи резултати от политическия 

избор и фиксирано в правото. За обяснение на юридическите норми тези автори ползват 

познатия ни неокласически модел на рационалния избор. Тук се предполага, че 

политиката е сложен институционален процес, върху основата на който хората избират 

различни алтернативи, съпоставяйки ги със своите ценности подобно на това, което те 

правят на пазара при избора на различни стоки, ръководейки се само от собствените си 



предпочитания. С други думи нормите и правилата се появяват в резултат на 

взаимодействието на индивидите на политическите пазари. От тук се извежда и 

следващия критерий за оценка на нормите, а именно тяхната ефективност. Нормите са 

ефективни тогава, когато са основани на индивидуалистичните ценности и спомагат за 

взаимоизгодната реализация на индивидуалните интереси. Подходът, при който се 

разглежда политическото взаимодействие като разновидност на пазарното, а нормите 

като аналогичен на стоките и услугите обект на избор, е приложим от гл.т. на трите 

основни постулата на ТОИ – 1) за методологически индивидуализъм; 2) за модел на 

рационален избор; 3) прилагане на концепцията за размяната към анализа на политиката. 

При това обект на рационалния избор  става цялата съвкупност от юридически норми, 

започвайки от Конституцията на държавата и завършвайки с подзаконовите актове. Така 

се реализира демократическият идеал на крупния икономист Фридрих Хайек – 

ситуацията, при която държавното устройство се основава на последователния избор 

първо на Конституцията, после на приемане на законите, след това постановления на 

правителството и накрая вътрешни правила на функциониране на бюрократичния апарат. 

Много често обаче изборът на оптимални норми се сблъсква с редица трудности: 

1) Ефективните норми предполагат наличието на съгласие между участниците в 

размяната (единодушно съгласие). Правилото на единодушното съгласие може да 

бъде реализирано само в рамките на пряката демокрация и всяко делегиране на 

право на избор, лежащо в основата на представителната демокрация, снижава 

ефективността на нормата. Проблемът е в това, че контролът на избраните органи от 

страна на избирателите поражда проблем на гратисчиите – гражданите са 

заинтересовани от наличието на контрол, но никой не е готов да плаща разходите по 

събирането и обработката на информацията, свързана с осъществяване на контрола. В 

тези условия е много лесно обирането и подчиняването на дейността на избраните 

органи на интересите на групите за натиск (лобистите), а не на цялото общество. 

2) Последователният избор на ефективни норми е свързан с един друг проблем – 

проблемът за глупавата безкрайност. За да се приеме Конституцията е необходимо да 

се изработят предварителни конституционни правила, по които тя ще се приеме – 

условие за постигане на съгласие е наличието на предварителен консенсус за начина 

на неговото постигане. 

3) Изборът на норми, базиран на спазването на определена процедура по разкриване на 

предпочитанията, се сблъсква със следния парадокс – парадокса на Кондорсе  или 

теорията на невъзможността на Кенет Ероу. 

 

3. Нормата като предпоставка за рационално поведение в икономиката на 

съглашенията 

Икономиката на съглашенията за разлика от ТОИ предлага да виждаме в спазването на 

нормите предпоставка за рационално поведение като не отчита факта, че нормите се 



приемат като зададени отвън (екзогенни). Това мнение е парадоксално на пръв поглед. 

Условие за рационалност действително е изпълнение на нормата, която не е резултат от 

рационалния избор. Но изискването на интерпретативната рационалност на участниците 

в сделката на пазара позволява да се обясни дадения парадокс. Икономиката на 

съглашенията предлага да се разглежда нормата в качеството на предпоставка за взаимна 

интерпретация на намеренията и предпочитанията на участниците в сделката на пазара. В 

този контекст спазването на нормите е начин за изпращане до контрагента на сигнали за 

твоите намерения, а също за разбиране мненията на другите хора. Индивидите 

изпълняват предписаните норми не за това, че те са абсолютна детерминанта на тяхното 

поведение, а с цел снижаване на неопределеността във взаимодействието и следователно 

за достигане на своите рационално поставени цели. Най-добра илюстрация на това е 

„дилемата на затворниците” – ситуация, често използвана за моделиране 

взаимодействието на пазара. Става дума за двама заподозрени в едно и също 

престъпление – затворени в отделни килии и затова изолирани един от друг. Ако те се 

признаят за виновни, то двамата ще бъдат осъдени примерно на срок А (като се отчита 

тяхното разкаяние). Когато само един си признае вината, а другият – не, то първият ще 

получи минимален срок Б, а вторият – максимален срок В. Накрая ако и двамата отричат 

ще бъдат осъдени на срок Г, като зависимостта във времето е В>Г>А>Б. дилемата се 

състои в това, че единствената индивидуална рационална стратегия в дадения случай е да 

се отрича вината, макар че оптимален резултат се постига само тогава, когато и двамата 

си признаят. Избягването на неоптимален резултат може да стане само при условие, че 

двамата обвиняеми ще се държат в съответствие с една и съща норма на поведение, т.е. 

да си признаят вината. Само тогава, когато всеки бъде уверен, че другият ще признае, у 

него също ще се появи стимул и той да си признае. А едновременната увереност ще се 

гарантира само от изпълнението на предписването на една и съща норма. В заключение 

ще изведем различията между ТОИ и икономиката на съглашенията по повод на 

нормите: 

1) В обяснението на природата на нормите като се използват изследванията в областта 

на социологията и герменевтиката (наука за интерпретацията) 

2) В характера на изследваните норми – икономиката на съглашенията се интересува не 

толкова от юридическите норми и фиксираните по формален начин норми, колкото от 

съглашенията, т.е. съвкупността от неформални норми, съставляващи правилата на 

играта, по които се осъществява взаимодействието между хората в една или друга 

сфера на дейност 

3) В замяна на тезиса за универсалността на нормите на пазарно поведение със 

постулата за съществуване на множество норми на координация, т.е. на множество 

съглашения 

 

4. Типове съглашения и тяхното съотношение 

Можем да разграничим 7 типа съглашения, регулиращи дейността на индивидите в 

различни сфери на човешка дейност, при това всеки индивид може да действа във всяко 



от седемте вида съглашения. Този подход е използван от французите Болтянски и Тевена. 

За да разберем съглашенията, трябва да се дефинират критерии, по които се различават: 

1) Предметен свят – съвкупност от материални обекти, по повод на които се 

осъществява взаимодействието 

2) Източници – налице са различни източници на информация, които позволяват едно 

или друго взаимодействие 

3) Вектор на времето – кореспондира с времевите ориентири – настояще, бъдеще, 

минало 

4) Примерни сфери на дейност – имат много условен характер, например пазарът може 

да бъде организиран върху основата на пазарното съглашение, традиционното 

съглашение или пък съглашението за обществено мнение 

Съотношението между съглашенията важен въпрос, т.к. индивидът може да действа 

едновременно в рамките на всички съглашения. Например той може да осъществява 

своите действия в съответствие с различните правила на играта, като изпълняват 

едновременно и ролята на рационалния купувач (пазарно съглашение), и ролята на 

квалифициран специалист (индустриално съглашение) и ролята на гражданин. Задачата 

на анализа се усложнява от факта, че много сфери на дейност се намират на границата 

между различни съглашения. Например всяка фирма действа минимум на границата 

между две съглашения – пазарно и индустриално съглашение. От чисто икономическа 

гл.т. именно на границата между съглашенията възниква неопределеността. Индивидите 

се оказват неспособни да съгласуват взаимоизключващите се изисквания към своето 

поведение и да изградят верни предположения относно действията на своите 

контрагенти.  В рамките на разглеждания подход ще анализираме няколко варианта на 

съотношение между съглашенията: 

1) Експанзия – организацията на взаимодействията протича върху основата на нормите 

на едно от съглашенията в онези сфери, където по-рано са господствали нормите на 

други съглашения. Например политическата сфера може да бъде превърната в 

политически пазар, при това нормите на гражданското съглашение се изтласкват от 

нормите на пазарното съглашение. Да се има предвид, че експанзията на пазарното 

съглашение е особено опасна, защото лишава развитието на обществото от 

устойчивост, тласкайки го към трайно неравномерно разпределение на богатството и 

на неговото използване в качеството му на фактор на политическа власт. 

2) Докосване – едно и също взаимодействие може да бъде осъществено върху основата 

на взаимоизключващите се норми. Класически пример е даването на кръв. Работата е 

в това, че кръвта обикновено се дава за пари, но вторият вариант е безплатно от 

съображения за солидарност, което е един вид гражданско съглашение. Това 

противоречие обуславя високата степен на неопределеност във взаимоотношенията 

между индивидите по повод даването на кръв. 



3) Компромисен вариант – появява се синтетическа норма, която сваля противоречието 

между изискванията на различните съглашения. Например всяка рекламна кампания 

предполага намирането на компромис между изискванията на пазарното съглашение 

и съглашението за обществено мнение. Друг пример за компромис между тези две 

съглашения е т.нар. демонстративно потребление – когато индивида в своя 

потребителски избор се ръководи не от критерия за максимизиране на полезността от 

потреблението на стоки или услуги, а от общественото уважение, което той ще 

придобие в следствие на потреблението на тази стока. 

Ето защо в заключение можем да кажем, че противопоставянето на двата подхода (ТОИ и 

икономиката на съглашенията) може да се разглежда като предпоставка за рационален 

избор от една страна, а от друга като негов резултат. Няма съмнение, че рационалният 

избор може да бъде осъществен само в рамките на определена нормативна среда, а при 

нейното отсъствие и най-простите транзакции стават невъзможни. 

 

5. Целерационално поведение 

Моделът на рационалния избор и ориентираното върху основата на нормите поведение 

не си противоречат. Въпросът за обосноваността на обратния тезис остава сега зад 

рамките на извършения до този момент анализ – дали самата процедура на рационалния 

избор е особена норма на поведение. Може ли тази процедура да осигури взаимната 

интерпретация от индивидите на своите действия и следователно да лежи в основата на 

сделките на пазара. По друг начин казано помага ли на индивид А знанието за това, че 

индивид Б е рационален в процеса на достигане на своите цели посредством 

взаимодействието между двамата индивиди. За търсенето на отговор на зададените 

въпроси ще ползваме типологията на социалното действие от М.Вебер. Той отделя 

четири идеални типа поведение: 

1) Целерационално поведение – премислено използване на условията и средствата за 

постигане на поставените цели 

2) Ценностно рационално поведение – използване на условията и средствата за 

постигане на зададени отвън цели. Целите обикновено тук се определят от вярата във 

висши ценности. 

3) Традиционно поведение – целите и средствата са зададени отвън и носят 

традиционен характер. В основата на поведението лежи стар обичай. 

4) Афектирано поведение – при него целите и средствата не се подбират. Поведението 

на индивида е обособено от неговото емоционално състояние. 

Когато говорим за пазара в основата на взаимодействията лежи целерационалното 

поведение. То предполага очакване на определено поведение от другите хора. 

Очакването се базира на разбиране обяснение на мотивите и намеренията на тези, които 



ни заобикалят. Предположението, че тези срещу нас ще имат рационално поведение ни 

помага по-лесно  да разберем намеренията им и да предвидим постъпките им. 

Аргументите, които уточняват ролята на рационалността в качеството и на норма на 

поведение са формулирани от социолозите, от представители на експерименталната 

икономика и от представители на теорията за непълната рационалност. 

1) Социолозите – Алфред Шутц разглежда рационалността в контекста на всекидневното 

поведение на хората на пазара. Според него принципът на рационалността може да 

лежи в основата на взаимната интерпретация на индивидите от своите действия. 

Обаче рационалното поведение е възможно само в рамките на социално еднородни 

групи от образовани хора, близки по своите поведенчески характеристики, т.е. 

икономическия човек. Във всекидневния живот обаче, в т.ч. и в пазарните сделки, 

еднородност между участниците във взаимодействието се постига рядко и затова те 

са принудени да търсят други начини за съгласуване на своите действия. 

Всекидневното взаимодействие се базира не на рационалността, а на обоснованото 

действие. То предполага, че индивидите могат да разберат един друг своите 

намерения като се обръщат към житейския опит. Именно житейският опит и здравият 

смисъл преди всичко, а не модела на рационалния избор позволяват на индивида да 

си формира достоверни предположения за хората, които го обкръжават. 

Рационалното действие безусловно лежи в основата на здравия смисъл, но не се 

изчерпва с него. Много често причината да се лансира рационалното действие, а не 

обоснованото действие, трябва да се търси в ограничеността на информацията 

относно това, което разбираме под здрав смисъл в една или друга всекидневна 

сфера, в една или друга социална среда. За изследователите е по-лесно да постулират 

универсалния характер на частния случай, а именно рационалното действие, 

отколкото действително да разгледат целия спектър на възможни обосновани 

действия и варианти за интерпретация. С други думи рационалното действие се 

приписва на индивида от външни наблюдатели за обосноваване на техните действия 

и построяването на формалните модели, макар че много често самите индивиди не се 

ограничават с модела на рационалното действие, когато се стремят да си обяснят 

собственото си поведение или поведението на другите. 

   Научна и всекидневна рационалност – разлики: само всекидневната рационалност 

може да бъде наречена норма на поведение на индивида. Харолд Гарфинкел 

предлага да се прекара граница между рационалността като норма и рационалността 

като модел на поведение с помощта на следващите класификации на елементите на 

рационалната дейност: 

=1= Типологизация и сравнение на ситуацията; 

=2= Определяне на допустимата грешка при построяването на типологията; 



=3= Търсене на средства за постигането на целта; 

=4= Анализ на алтернативните планове на дейност и възможните последствия; 

=5= Определяне на условия, при които всяка от алтернативите ще бъде реализирана; 

=6= Определяне на периода от време, необходим за приемане на окончателно 

решение; 

=7= Предсказване на развитието на ситуацията; 

=8= Определяне на процедурите за приемане на решенията; 

=9= Осъзнаването на това, всяко решение предполага определен избор; 

=10= Осъществяване на избора върху основата на информацията и натрупания опит; 

=11= Достигане на съответствие на избора на целите и средствата с принципите на 

формалната логика; 

=12= Достигане на точност при приемане на решенията в съответствие на избора с 

използването на общоприетите термини; 

=13= Достигане на ясност и еднозначност при приемане на решенията; 

=14= Съответствие на определената ситуация на научното знание. 

Елементите с № 1-10 се отнасят към рационалността като норма на всекидневната 

дейност на индивида, а елементите с № 11-14 се използват при научното моделиране 

на рационалното поведение. 

2) Експериментална икономика – редица изследвания на рационалността като норма на 

всекидневното поведение са свързани с експерименти, насочени към емпирическа 

проверка на модела на рационалния избор. Макар че днес експерименталната 

икономика се формира в отделен отрасъл на знанието и се занимава с емпирическа 

проверка на изводите на широк спектър от теории, ще се спрем само на резултатите, 

които пряко касаят модела на рационалния избор. Трябва да се има предвид, че 

рационалният избор в условията на риска предполага, че индивидите оценяват 

вариантите на развитие на събитията от гл.т. на своята полезност и избират този 

вариант, който им осигурява максимална очаквана полезност. В математическа форма 

максимума на очакваната полезност може да се изрази: 

                мax EU = p U(A) + (1-p) U(B) 

max EU – очаквана полезност 

p – вероятност да настъпи събитие А 

U(A) – полезност за индивида при настъпване на събитие А 

1-p – вероятност да настъпи събитие B 

U(B) – полезност за индивида при настъпване на събитие B 

Максимума на очакваната полезност изисква от индивида способност достатъчно 

достоверно да оцени вероятността от настъпването на едно или друго събитие. Обаче 



лабораторните опити показват, че обикновено способностите на индивида към 

оценка и разчет на вероятностите са много ограничени, особено що се отнася до 

следните параметри: 

=1= Много често индивидите не преразглеждат своята оценка на вероятностите след 

настъпване на събитието. Например те с увереност очакват да настъпи събитие А даже 

и тогава, когато практиката е показала, че то ще настъпи само в 80% от случаите. 

=2= Възприемането на събитията и оценката за тяхната вероятност зависят много от 

натрупания вече опит. 

=3= Оценката за вероятността на едно или друго събитие е функция от неговата 

репрезентативност, т.е. вероятността събитието да се оцени по степента на сходство с 

други събития и по наличието на ярки запомнящи се елементи, върху основата на 

които се дава характеристика на събитията като цяло. 

=4= Оценката на вероятността често зависи от субективни фактори, например 

самопроизволен оптимизъм или вграден песимизъм. 

=5= Индивидите оценяват независещите от техните действия събития така, като че ли 

биха могли да им повлияят и следователно да изменят вероятността на тяхното 

настъпване. 

В заключение рационалното поведение съществува, но идеалният тип рационално 

поведение, върху което е построен този модел, включва елементи, които не се 

използват от индивидите във всекидневния живот. Явно е необходима корекция на 

Веберовия идеален тип рационалност, включващ в него действително значими 

елементи на реалността. 

3) Теория за непълната рационалност (създадена от Херберт Саймън) – според Саймън, 

когато разглеждаме поведението на хората, трябва да обърнем внимание на няколко 

неща. Акцентът върху ограничеността на модела на рационално поведение позволява 

по нов начин да се погледне на съотношенията на четирите идеални типа поведение 

по Вебер. Те могат да се представят в качеството на континунтет, т.е. непрекъсната 

връзка между отделни части на едно цяло. При този тип връзка поведението става 

функция на две променливи – познавателните ограничения и степента на пълнота на 

информацията, използвана за вземане на съответното решение. Обаче обемът на 

използваната информация до голяма степен се лимитира от възможността да се плати 

за нея. Ако имаме координатна система с Ох се означава обема на използваната 

информация, а върху Оу – познавателната способност на индивида. При нарастване на 

тези два параметра поведението му ще следва следната логика: афектирано – 

традиционно – ценностно рационално – целерационално поведение. Очевидно е, че 

при преминаването от едно към друго състояние, процедурата за приемане на 



решение ще се усложнява за сметка на увеличаване на обема на вземаната под 

внимание информация и усъвършенстване на нейната обработка. При това става дума 

не само за количествени разлики, информацията става нееднородна, а процедурата 

за нейната обработка включва все по-големи количествени елементи. Така например 

цялата информация, необходима за афектираното поведение е заключена във 

външен стимул, например внезапно възникнало желание, и тя пряко въздейства върху 

поведението на модела стимул-реакция. В случай на целерационално поведение на 

индивида му е необходима информация за ресурсите, интересите, възможностите, 

целите, задачите, а обработката на такава разнородна информация приема формата 

на многостепенна схема. 

4) Рационалност, основана на процедурата – ако графично изобразим различни модели 

за приемане на решение ще можем да направим точна оценка за ролята, която играе 

процедурата в осигуряването на рационалния избор. Колкото по-рационален е 

индивидът, толкова по-сложна е процедурата, толкова повече са факторите и 

съответно информацията, които трябва да се отчитат, и обратно – непълната 

рационалност изисква от индивида да изпълни един прост алгоритъм в процеса на 

вземане на решение. Но опростената процедура влияе на крайния резултат. Ако в 

случай на пълна рационалност резултатът е оптимален и затова единствен, то в случай 

на непълна рационалност крайният резултат започва да зависи от алгоритъма за 

приемане на решение. На множество различаващи се по степен на сложност 

алгоритми съответства множество резултати. Именно в този смисъл се употребява 

понятието процедурна рационалност. Тезисът за единствеността на равновесието на 

пазара се поставя под въпрос, т.к. даже на равнището на индивидуално приемане на 

решение всъщност няма еднозначно решение. Важността на процедурата изисква и 

преразглеждане на апарата за моделиране на икономическо взаимодействие. Оказва 

се, че математическият апарат (разработен от неокласиците) не е достатъчен за 

анализ на тази ситуация. Например за анализ на взаимодействието в икономика на 

дефицита, характеризираща се с максимални ограничения, известен унгарски 

икономист предлага да се използват не традиционните функции на полезността и 

кривите на търсене и предлагане, а алгоритми за приемане на решения в една или 

друга ситуация, построени с помощта на теорията за графиките. Ценовите сигнали не 

дават в икономика на дефицита представа за ситуацията на пазара и в тази връзка 

може да се говори за дефицитна информация. И така теорията за непълната 

рационалност позволява да се внесат следните корекции в нашето разбиране за 

рационалността като норма: 



=1=  Степента на рационалност зависи от процедурата за приемане на решение. Така 

оценката за вероятността на събитието чрез неговата репрезентативност се явява 

примерна процедура, с помощта на която индивидът опростява за себе си решението 

на задачата. 

=2= Съществуването на много процедури за вземане на решение ни връща към идеята 

за множества на рационалности, най-ярко отразена в подхода на икономиката на 

съглашенията. Затова за описване на рационалността като норма на поведение е 

уместно да се използва термина обосновано действие. Така акцентът в анализа се 

пренася върху процедурата и начините за обосноваване на действието, при което 

пълната рационалност е само пределен случай в редицата от всички възможни 

процедури и начини на взаимна интерпретация. 

 

 

 

 

 

Правилото като основна единица на анализа в институционалната икономика 

1.  Правило-Елинор Осром,Рихард Гсерднер,Джон Уолкер. 

Правилата са общопризнати и защитени предписания, които забраняват или разрешават 

определени видове действия на един индивид или на група индивиди при 

взаимодействието им с други хора или гр.Правилата,които конституират институциите 

имат смисъл когато се прилагат към повече от един човек.От тази гл.т. всяка институция 

представлява набор от правила,но правилата не винаги са тъждествени с 

институцията.Освен това тряябва да  се има предвид,че  общопризнатостта на правилото 

не означава пълно съгласие,защото тогава  не би имало необходимост от съществуването 

на особен механизъм за осигуряване съблюдаването на правилата.Ако искаме да дадем 

по-съдържателно опр. на правилата ,определящи институциите трябва да разгледаме 

съотношението им с др. ф-ри, влияещи в/у поведението на човека.За тази цел може да 

използваме подхода на Ю.Елсто,който може да бъде резюмиран по следния начин: 

1)Разгледаните от нас правила се различават от индивидуалните правила по това,че те са 

ограничение за повече хора едновременно.Това означава,че за осигуряване на 

действеността на социалната норма тя трябва да бъде поддържана от съответстващ 

механизъм на санкциониране напр. поощрение за онези, които я спазват и наказания за 

нарушителите.Съществуването на позитивни или негативни санкции има принципално 

значение за обяснение на поведението на човека и съответния резултат от обмена м/у 

различни икономически агенти.Неотменен елемент на дадения механизъм е технологията 

за идентификация на нарушителя като непременно условие за адресността на санкцията. 

2)В отличие от нравствените правила.Правилата конструиращи институциите не винаги 

са съгласувани и логически последователни.Дадената особеност също има важни 



последствия за поведението, доколкото непоследователността и тясно свързаната с нея 

противоречивост позволява да се обяснят нормите. 

3)Правилата се отличават от равновесието основано на обичая по това,че те рядко 

осигуряват Парето ефективност.Тази особеноност на правилата е обособена от техните 

разпределителни функции. 

4)Правилата се различават от привичките, че се проявяват като ограничение в ситуацията 

на избор.Привичката е автоматически възпроизведим образец на действие,който не 

изисква размишления по повод на това да бъде следвана или не нещо 

повече,отклонението от привичното поведение даже и да се случва може да се подложи 

на индивидуален механизъм на санкциониране при това тези санкции ще бъдат 

отрицателни,а разходите психологически.                  Работна дефиниция на правилото: то 

е рационализация на личния интерес,което едновременно с това определя действията на 

човек.По този начин чрез правилата се решава проблема за координацията на действията 

на разеднинени ик.агенти.В същото време трябва да се има предвид,че рационализацията 

на личния интерес не означава създаване на правила и институции по предварително 

зададен план,макар да предполага отчитането на дадения компонент в 

институционалното проектиране. 

 

Действия 

  < 

*Правила  <----------------------------------------------------------------интереси                           

/ / 

Х-ф-ри------------------------------------------------------------------------ *соц.положение 

 

Интересите и Х ф-рите се разглеждат като независими,екзогенни параметри,определящи 

правилата и действията на хората.Соц.положение на хората позволява от своя страна да 

се отчете формирането на техните интереси.Схемата от своя страна ни позволява да 

формулираме някои основни предположения.Както интересите така и правилата могата 

да съответстват на взаимните интереси и да изпълняват разпределителни 

функции.Реализацията на целите в условията на ограничената рационалност е 

опсредствана от опр.правила,общи за множество ик.агенти.Поради неутралността на 

правилата по отношение  на резултатите при разпределението на ограничените ресурси с 

мн.голяма вероятност следва да се очаква конфликт. 

Действията могат да се осъществят непосредствено изражение на интересите на 

ик.агенти и съответно непосредствено ч/з нормите и правилата.Това свидетелства за 

значимостта на поведението на човека противоположно на сложните норми и правила. 

Този подход позволява от една страна да се опр.съотношението м/у различни модели на 

поведение на човека,а от друга да видим какви модификации претърпява модела на 

изобретателния и оценяващия човек и максимизация. Оценяващи реално вижда 

ограничеността на своята познавателна способност.това означава определяне на граници 

на инструменталната рационалност и „запълване на оставащите пропуски” в обяснението 

на поведението на човека посредством хипотезата за процедурната рационалност. 



5)Правилата могат да се разглеждат  като рационализация на ик.интерес с известна доза 

условност,доколкото съществуват Ж ф-ри,които отразяват следните 3 неща: 

непредвидено последствие от нормообразуването;наличие на момент на неосведоменост 

още на стадия на проектирането 

6)Съществуването на механизъм за подбор,който обуславя съхраняването на такива 

норми,които осигуряват в крайна сметка по-високата адаптивна ефективност на 

системата на взаимодействие м/у хората.съществуването на непредвидими последствия 

се проявява в това,че правилата се създават с една цел,а фактически  те изпълняват други 

функции.в това също се проявява действието  на Х ф-рите. 

 

2. Координационни и преразпределителни аспекти на правилат. 

При взаимодействието м/у хората съществуват най-малко 2 момента-конфликта на 

интереси, който възниква като следствие от егоизма на хората в условията на 

ограниченост на р-сите и неопределеността(Дъглас Норт). Правилата осигуряващи 

структурирането на отношенията м/у хората приемат формата на права, ако ги 

разглеждаме от позицията на отд.човек и по-точно от възможностите за реализация на 

свободата на волята. Правата тук трябва да се разглеждат като набор от разрешени или 

незабранени действия и в крайна сметка като продукт на правилата. По такъв начин 

особеностите на правилата определят модификацията на правилата, които притежават 

едни или други хора или соц.групи. Връщайки се към проблема за координацията трябва 

да отбележим, че даже в условията, когато не съществува ясно изразен комфликт на 

ик.интереси възниква необходимостта от ограничаване на свободата, на волята за всяка 

една от страните на отношението на тази мярка. Това ще позволи да се икономисват р-ди 

за изработване на съгласувани решения, предизвикани от неопределеността. Особеността 

на даденото ограничение за хората, преследващи своите интереси, бибило единогласие 

по повод на неговото използване. Подхода, който разглежда институциите само като 

средство за координация м/у ик.агенти в света на неопредленост, няма да е пълен ако ако 

не прибавим към него подхода, който разглежда разпределителните аспекти на тяхното 

възникване и възпроизводство. Отправна точка в анализа на неокласическата ик.теория е 

равновесието на индивидуално, частно и общосистемно равнище.в действителност 

рабновесието се оказва резултат от съгласуване на частни интереси. Както п-са участва в 

резултата, така и конфликта се оказва „ участен” в състоянието на равновесието на 

преден план излизат взаимните изгоди от обмена. В рамките на неоклас.ик.теория 

ик.агенти се разглеждат като независими един от друг индивидисамостоятелно приемаяи 

решения. Разпределител. Аспекти в голямата си част се засягат или от старите 

институц.специалисти или от социолозите, които са изследвали човешката дейност, 

традиционно считана за обект на ик.анализ. институциите трябва да се разглеждат като 

съвкупност от правила, които изпълняват функциите на ограничение за всеки един от 

играчите. Същевременно обаче правилата са условие и механизъм за определение на 

правата на един или друг човек в съответствие с неговите интелектуални особености или 

расови, национални, кастови различия или етническа принадлежност. В същото време 

правата представляват съвкупност от санкционирани действия. Под санкц.действия 

трябва да се разбират такива действия, които не само са формално разрешени или не са 



забранени, но и са защитени с едни или други общественимеханизми. Изхождайки от 

предпоставката за рационалност в поведението на човека, той ще извършва само такива 

действия, които отговарят в най-голяма степен на неговата критериална ф-я. По такъв 

начин, колкото са по-широко допустими алтернативните  действия, толкова е по-близа 

точката на насищане. Но ширината на спектъра на допуст.действия влиза в противоречие 

с интересите на др.хора, тъй като е известно, че р-сите са ограничени. Тук възниква и 

втория фундамент в п-са на орг-я на стоп.дейност, а именно конкуренцията, която може 

да се проявява различни форми. Следното разширяване и закрепването на правата на 

другия индивид, в това число извличане на доход в една или друга форма. Връзката м/у 

правата и правилата е по-сложна. Винаги трябва да се търси отг. в 2 посоки- кой от 

играчите ще притежава едно или др.право и по какъв начин той ще го използва. Трябва 

да се има предвид, че неопределеността на правилата, преди да се започне една дейност 

или след като се оценят нейните резултати може да бъде израз на опр.координация. Ето 

защо много често се говори за координационни институции, които сътворяват някакъв 

вид гаранция. Механизми на санкциониране, които са призвани да осигурят действеност 

на системата от правила т.е. да повлияят  на избора, който правят ик.агенти. Тук ще 

споменем 3 критерия за класиф. на санкциите:  

1-мотивационен-вкл. стимулиращи и дестимул. Санкции; 

2-субективен-тук могат да бъдат класиф. гарантите за един или др.обект;един от 

субектите,двамата субекти, трети субект, съд.формата или обичая-държавата 

3-даден е от Дж.Комонс, според него има икон.,полит. и морални санкции. Първите 

съществуват в парична ф-ма, вторите във формата на ограничение, а третите във вид на 

морално осъждане или неодобрение. 

3. Връзката правило институция. 

В съответствие с подхода реализиран от традицион.институционалисти, институцията 

може да бъде изразена във вид на 3 елемента взаимодопълващи се един друг-правилата 

стандарт на поведение и стереотип на мислене. Понятието икон.институция се среща още 

в първите работи на политическата икономия. Напр. Томас Ходс в труда си 

„Левата”1651г. разгл.формирането на базовите политически институции като резултат от 

сключения соц.договор м/у хората, които дълго време са живели в обществото без 

държава и в непрекъснатата гонитба на изгодата са си нанасяли вреда един на друг. 

Според тракта за човешката природа на Фройд Юм излязъл 1948г. институциите като 

правосъдието и собствеността са възникнали спонтанно във вид на страничен продукт на 

соц.взаимодействие. По мнението на Юм важен ф-р за формиране на институциите е 

повтарянето на едни или други взаимодействия, което закрепя устойчивите правиила, 

авъзникналите по този начин институции донасят полза на цялото общество. Към тази 

позиция се придържа  Адам Смит като счита, че пазарите помагат за формирането на 

изгодни институции за обществата като цяло, а неизгодните инст. Се изтласкват от 

пазара ч/з силата на конкуренцията. Херберт Спенсер, анализирайки инст. от гл.т. на 

техните възможности да удовлетворяват функционалните потребности на обществото, 

смята че соц.селекция е онзи механизъм, ч/з който неефективните институции се 

изхвърлят от пазара по такъв начин за класическия подход към ик.инстит., характерни за 

една общ.черта. Неговите поддръжници говорят за соц. Ефективност на всяка 

институция, независимо от начина на нейното формиране. Но фактически всички тези 



автори анализират отд.фрагменти на институц., благодарение на което под това понятие 

се разбират различни неща. Всичко това ни дава основание да считаме, че те нямат 

относително единен подход към дадения феномен. Новата немска истор.школа  също има 

своя принос за развитието на понятието инаституция. Густав  Шмолер двуяко тълкува 

понятието институция, от една стр. той  говори за инстит. като за обикновен стационарни 

форми на стопанисване,като напр.пазар, предприятие или държава. В този смисъл той ги 

утъждествява с орг-иите. От една стр. Шмолер говори за съглашенията и др. стереотипи 

на поведение, които по негово мнение трябва да се разглеждат в зависимост от 

съществуващите морални норми и закони. В този смисъл той утъждествява институциите  

и правилата. Привичките и инерцията в поведението възникват в следствие отказа на 

индивидите  в ежеминутна оптимизация. А по-нататък инст. вече  се възприемат от 

индивидите като ограничения, от гл.т. на Шмолер още от момента на раждането  сме 

обкръжени от инст. и действаме в тяхната структура. Инст. влияят на нашите стимули. 

Стимулите на свой ред оставят следи в нормите и ценностите, а нормите и ценностите 

приемат нормата на инстит. Бащата на инстит. Торстен Веблен в книгата си „Защо 

икономиката не е еволюционна наука”1898г. опр. инст. като регулиращи обществените 

отношения, установили се соц.правила и съглашения, към които се отнасят езика на 

общуване, парите, правото, с-мата от мерките и теглилките, а също и фирмите и 

др.видове орг-ии. Тези правила по негово  мнение са резултат от привичките, които са 

основата както на осъзнатото, така и на неосъзнатото поведение, а самите привички се 

формират за с/ка на повтарянето на действията. Веблен отбелязва, че докато правните 

или които и да са др.норми не са станали привични за обществото те не се вкл. в соц.с-ма 

и членовете на обществото не са принудени да ги изпълняват. Сходна на Вебленовата 

позиция заем и Емил Дюрхейн, който възприема инст. като всякакъв вид мислени 

действия и чувства, които ограничават индивидите. В този смисъл соц.факти и инст. са 

достатъчно сходни, като критикува уталитарният подход на Спенсер. Дюрхейн 

подчертава, регулаторните инст. напр. договорите се създават от хората и често дизайна 

на инстит. се опр. не от тяхната ефективност, а от моралните и етически форми на хората, 

които ги създават. В малко по-друг аспект разгл. инстит. Джон Комонс. Той ги анализира 

като оргганизац.механизми за достигане на колективните цели и в този смисъл ги 

отъждествява с орг-иите. Ние можем да опр.инст. като колективна дейност по контрастна 

индивидуалната дейност. Диапазона на колективната дейност е голям-от 

неорганизираните обичаи до множеството организ. предприятия, такива като 

сем.корпорация, холдинга, търг.асоциация, профсъюзите, държавата. Общият за всички 

принцип е една или друга степен на контрол в/у дейността на отд.лиц, които 

осъществяват колективни действия. Още от 1934г. Комонс посочва, че съществуват 

различни подходи към опр.на понятието инстит, пораздащи усложнения във взаимното 

разбиране и следвано в понататъшното развитие на инстит.теория. При опр. на сферата 

на прилагане на т.нар. инстит.ик-ка, казва Комонс, случайно се заключва в 

неопределеността на значението на думата инстит. Понякога ни се струва, че инстит. е 

подобно на знание скелетът, на който е направен от законите и правилата, а индивидите 

са живущи в  това знание. Ако понякога ни се струва, че инстит. това е поведение на 

самите живущи. По такъв начин както за традиц.инстит. така и за техните 

предшественици е било ххарактерно отъждествяването на инстит. с организац.дейност на 



хората напр. индивидуалната във вид на стереотипи на поведение и колекитвната във вид 

на различен род орг-ии.!!! В отличие на старите инстит. съвременните ни отъжествяват 

инстит. с орг-иите. Те интерпретират инстит. като нещо стоящо над отд.участници във 

взаимодействието. Въпреки това в рамките на неоинстит.подход също има единна 

представа за инстит. Една неоинстит. разглежда инстит. като правила, а другите като 

равновесие. Подхода на неоинстит.кат. правила се основава на идеите на Хофелт и на 

късните идеи на Д.Комонс от 1908г. Същността на този подход е следната в по-голямата 

си част инстит. съществуват отделно от конкретните индивиди, представлявайки по 

своята същност права на играта, а не конкртените играчи. Именно на тази позиция стои 

Дъглас Норт, който по следният начин опр. инстит.: 

1-като създадени от човека ограничения, които структурират полит., икономич. И 

соц.взаимодействие 

2-като правила, механизми, осигуряващи тяхното изпълнение и норми на поведение, 

които структурират повтарящи се взаимодействия м/у хората 

3-като формални правила, неформални ограничения и начини за осиг. Действеността на 

тези ограничения 

Важно е да се отбележи. Че става дума не само за измислените, съзнателно разработени 

правила, но и за неформалните, възникващи спонтанно, децентрализирано като 

непредвидимо  и следователно непреднамерен резултат от взаимодействието на хората. 

Ако инстит. се опр. като съвкупност от правила, то под орг-я трябва да се разбира 

множество от ик.агенти, разменящи  пом/у си права на собственост и свобода. С др.думи 

инстит. това са правилата на играта, а орг-иите това са играчите. Във всекидневието се 

употребяват думи като взаимозаменяеми понятия. Това не елишено от основание, 

доколкото един и същи опит може да се опр.като орг-я и каро институция. 

Институциите ще бъдат разглездани като набор от правила, изпълняващи ф-иите на 

ограничения, в съответстващите им механизми, осигуряващи съблюдаването на дадените 

правила. 

Инстит имат свой двойствен характер. От една стр.те имат координираащ ф-р от 

др.разпределителност. точнот прецизно определение на неоинстит. Точно това прецизно 

опр-е-на, неоинстит . може да бъде постигнтато като огледсме още 2 момента: 

1..поведението на ик.агенти, спазващи едно или друго правило демонстрира определена 

регулярност т.е.повтарящо се обаче към такова поведение на индивида води до не само 

действащите институции,но и др.механизми имащи естествен произход т.те. не се 

създават от хората 

2..съществуването на инстит. говори за това, че действията на хората зависят едно от 

друго и си влияят взаимно, а също така предизвикват последствия, напр. външни ефекти, 

отчитани от другите  хора, а и от самите действащи агенти. Естествените механизми в 

резултст на тяхното обективно съществуване, довеждат до сходни резултати, обаче 

повтарящи се действия се оказват следствие от решения, приемани от отд.ик.агенти, 

независимо един от друг и без отчитане на възможните санкции, които могат да се 

приложат към тях като към тях като гаранция на една или др.норма. подходът към 

инстит. като към правила позволява да се анализира поведението на хората, ограничено 

от определени рамки обаче той не може да даде отг на следните ?си, напр „Защо 



очакванията, формирани от институциите са стабилни или какви са потенц.източници на 

инстит. или защо в различните ик.с-ми се реализ. различни ик.реш-я. 

За да отг. на тези ?-си, учените са предложили един друг подход към изследване на 

инстит. като към равновесие. Един от 1-вите опити за анализ на инстит. е теорията, която 

разработва Ендрю Шотер. Той изследва проблемът за у-вото и еволюцията на  инстит. с 

помощта на теорико-игровия апарат. 

3..Ако икономистите разглеждат инстит. като правила се интересуват преди всичко от 

външните инстит., които отвън задават рамките на взаимодействието, то Шопер въвежда 

в центъра на анализа спонтанно възникващите вътрешни инстит., съглашенията или 

конвенциите. Според него инстит. това е равновсието в повтаряща се координационна 

игра.  

Този подход е основан на предположението за продължителна еволюция на стратегията 

за постоянно взаимодействащи си пом/у си индивиди, която излиза под влияние на 

обучението. Шотер :”това, което наричаме соц.институции не са правилатана играта, а 

по-скоро алтернативните норми на поведение или условности, формирали се около 

няколко игри с опр. правила.” 

С др.думи за нас  инстит. е свойството на равновесно състояние на играта, а не 

свойствата на самата игра. За нас е важно не съдържанието на правилата, а това как се 

изпълняват. 

4. Класификация на правилата 

 

Във всекидневния живот ние се сблъскване с огромно разнообразние от правила. За 

значителна част от съществуващите правила ние дори не подозираме. А даже да знаем за 

тяхното съществуване, то доста рядко сме запознати със съдържанието им и още по 

рядко с това по какъв начин да осигурим тяхното изпълнение. Причината за тази 

ситуация е сегментирания характер на правилата и до голяма степен тяхната 

незаинтересованост. Сегментираността е обусловена от това че сферата на действие на 

едно правило е ограничена от възможностите първо за идентификация на нейното 

съблюдаване и второ за ефективното наказание на нарушителите. Според Елинор Острон 

правилата определят какви действия или ситуации за участниците във взаимотношението 

са необходими, забранени или разрешени. Целта на правилата е да се подредят 

конкретните взаимотношения и да се направят те предсказуеми. Правилата по мнението 

на Остром, включват следните неща:  

-възможните позиции или роли на участниците (член на организацията, подчинен и т.н.) 

-ред на заемане или изоставяне от участника на тази позиция 

-действията, които сътрудниците на организацията, заемащи една или друга позиция 

могат, длъжни са или не са длъжни да предприемат 

-резултатите, които участниците, вземащи едни или други позиции могат, длъжни са или 

не са длъжни да постигат; 

 

При това правилата само задават рамките, в които участниците правят избор, а не 

предписват какъв именно избор те са длъжни да направят, т.е. те не определят тяхното 

мнение. В тази връзка Остром разграничава правила задаващи: 



-набор от възможни позиции и число на участници, които могат да заемат една или друга 

позиция 

-технология за избор между всички участници от кандидатите за една или друга позиция 

или за изоставяне на тази позиция 

-резултати, които трябва да бъдат постигнати и разходи свързани с всеки от вариантите 

-набор от достъпни действия за участниците, които заемат определена позиция във всяка 

точка на взаимодействието 

-функция на приемане на решение на всяка ситуация 

-разрешените канали за комуникация и формата на тяхното взаимодействие 

Основни типове правила като използваме подхода на руския учен Андрей Шаститко, 

който предлага да използваме няколко критерия за тяхната класификация 

1. възможност за обмислено създаване на правилата и фиксацията им във вид на 

документи. По този признак правилата могат да бъдат формални и неформални. На 

свой ред неформалните правила могат да бъдат разделени на формализирани и 

неформализирани. Последното разграничение е обособено от една страна от 

свойството на правилото като благо с продължително използване, което може да 

преминава от поколение на поколение и от друга страна от разходите за 

идентификация 

2. по широтата на обхвата – по този критерий правилата могат да се разделят на 

глобални и локални. Ако глобалните правила формират институционалната среда, 

то локалните осигуряват създаването на институционалните устройства, 

обслужващи сделките между икономическите агенти. Особеност на 

съотношението на правилата изведени по дадения критерий е тяхната 

йерархичност. 

 

 Много известна е класификацията на правилата на поведение, направена от немския 

икономист Виктор Ванберг в известната му монография „Правилата и изборът в 

икономическата теория”. С известна доза условност, те могат да бъдат представени по 

следния начин. Според Ванберг правилата на поведение се делят на наследени – 

генетически предавани правила и придобити – предавани чрез културата. Придобитите се 

делят на лични и социални, а социалните правила – на неформални, закрепени от 

традициите и обичаите и формални – закрепени в правните форми. Накрая формалните 

правила включват частното и общественото право. Частното право регулира поведението 

не само на отделните индивиди, но и на неправителствените организации. В рамките пък 

на общественото право се извеждат правилата, ограничаващи дейността на 

правителството и на държавата. Такава класификация несъмнено е полезна, тъй като 

помага да се разглеждат цялото многообразие от правила, за които говорят 

неоинституционалистите. Обаче както всяка създадена по формално логически принципи 

схема, тя не е свободна от недостатъци, тъй като се стреми да отрази съществуваща 

структура, а не процеса на нейната еволюция. Ограничеността на тази схема се проявява 

и в това, че тя не показва взаимовръзката и взаимовлиянието между различните типове 



правила. Реалният живот е по-богат от тази схема, до колкото правилата постоянно се 

променят и модифицират, а не се намират в стабилно състояние. Например 

неформалните социални норми се формализират, от друга страна формалните правила 

неподкрепени със санкции се трансформират в неформални. За нарушителите на 

правилата може да бъде предвидена система от наказания, обаче тогава възниква така 

наречената дилема на наказанията. За осигуряване на общественото благо, каквото е 

законопослушанието му, трябва да бъде такова произведено такова обществено анти-

благо като наказанието. Разходите за наказание включват да 2 елемента – разходите за 

откриване на нарушителя и разходите за наказанието му. Именно последните се 

разглеждат от Бюкенен като анти-благо. Наказанията задължително се налагат „след”, 

макар че мярката за наказание трябва да бъде избрана до събитието. По мнението на 

Бюкенен, никакво наказание невъзмездява напълно вредата и невъзстановява статуквото. 

Обаче наказанията все пак трябва да се прилагат, до колкото те предотвратяват 

нарушенията, които в противен случай могат да бъдат извършвани в бъдеще време. За 

това създаването на ефективен политически режим изисква действена правоохранителна 

система, ефективна не толкова с тежестта на наказанията, колкото с тяхната 

неотменяемост.  

 

 

5. Формални и неформални правила 

Под формалните правила ние ще разбираме такива правила, които се създават 

централизирано, осъзнато, лесно могат да бъдат фиксирани във вебална или писмена 

форма и се използват в явен вид, като ограничители на набора от алтернативи за 

индивидите и са осигурени с легална и специализирана защита от държавата. 

Формалните правила не са нищо друго, освен правни норми, до колкото особеностите на 

последните е да се специализират в осигуряване на тяхното съблюдаване от група хора. 

Под неформални правила трябва да разбираме такива правила, които също са 

ограничители на поведението, но не са зафиксирани във вербалната форма или защитени 

с други механизми. Нещо повече - според Фридрих Хайек част от тях просто не могат да 

бъдат зафиксирани. Неформалните правила, пише той, са неотменна, съставляваща на 

спонтанно възникващия разширен порядък между хората. Австрийският икономист 

обяснява разпространяването на тоталитарните форми на организация на обществото, 

обръщайки внимание на факта, че до голяма степен това е било свързано с неразбирането 

на значението на тези норми върху основата на които, се съставя съответния порядък. На 

свой ред неразбирането на значението им, отчасти е било обособено от сложността на 

идентификацията на онези норми, които създават фундамента на разширения порядък. 

Особено това се отнася до т.нар. неформализирани правила. Значимостта на последните е 

очевидна в онези случаи, когато се опитваме да разрушим функциониращата на тяхна 

основа система на кооперация между хората.  

Особеностите на формалните и неформалните правила се проявяват в специфичните 

условия и параметри на техните изменения. Ако формалните правила могат да бъдат 

изменяни и съответно отстранени много бързо, то неформалните правила могат да бъдат 

изменяни с малко нараствания. Даденият тезис трябва да се отчита при оценка на 



ситуацията, която понякога се определя като институционален вакуум. Това означава 

отсъствие в обществото на правила, опросредващи взаимодействието между хората. За 

разбирането на формалните и неформалните правила, а също и за съотношението между 

тях е необходимо да отчетем обстоятелството, че институционалното постяване в рамка 

на процеса на разполагане на ресурсите е обособено от спецификата на стопанската 

система. Ето защо в съответствие с предложената рамка на правилата можем да разделим 

икономиката на формална и неформална. При това нелегалната икономика се явява 

частен случай на неформалната, тъй като съществуват множество примери на 

самоорганизация на икономическите агенти, принципите на която не са отразени във 

формалните правила, но в същото време не противоречат на последните. Взаимовръзката 

между формалните и неформалните правила е многостранна. Тя може да приеме 

различни форми, по-важните от които са: 

5.1.- неформалните правила могат да бъдат разширени, продължени, допълнени от 

формалните правила, до колкото последните определят набора от алтернативи без 

отчитане на обстоятелствата на една или друга единична сделка. Даденият вид 

отношения между двата типа правила са особено разпространени в обществените 

системи, развиващи се по еволюционен път, в които е добре настроен процеса на подбор 

на най-жизнеспособните норми на поведение. Последните възникват спонтанно от 

всекидневното взаимодействие на икономическите агенти. По такъв начин механизмите 

на легалната защита на правилата и другите начини на защита са взаимодопълващи. Те 

биват:  

-самоизпълняемост 

-защита чрез трета страна  

-защита чрез контрагента 

Трябва да се отбележи, че съществуването на самоизпълняващи се правила позволява да 

се икономисат разходите свързани с функционирането на специализирания механизъм за 

принуждение. 

5.2.-Неформалните правила са източник за формиране и изменение на формалните 

правила, когато системата им се развива еволюционно по пътя на малки нараствания чрез 

подбор на елементите, които я съставляват. Един от представителите на 

социологическата теория на правото – Едуард Орлих, обръща внимание на това, че 

хората създаващи законите не произвеждат нова норма, а само я откриват и фиксират, 

след като тя вече се е наложила в практиката. Такъв тип връзка е присъща на 

относително стабилни, еволюционно развиващи се обществени системи, в които 

протичат спонтанна кристализация на част от неформалните ограничения като условие за 

поддържането на стабилността и развитието на сложно организираните системи 

5.3.-Неформалните правила, които са слабо различима и с усилие поддаваща се на 

осмисляне канава на обществения живот, определят набора от достъпни алтернативи във 

вид на набор от формални правила. Че това е така косвено се потвърждава от 

неефективността на формалните правила, като ограничение в случая, когато дадените 

правила противоречат по същество на неформалните, а разходите за осигуряване на 

формалните правила са изключително  високи, дори забранително високи. 



5.4.-Неформалните правила могат да бъдат заместители на формалните правила. До такъв 

резултат стигат група изследователи, извършили сравнителен анализ на организацията и 

системата за регулиране на бизнеса в Бразилия и в Чили през 90те години на ХХ век.  

5.5.-Неформалните правила могат да противоречат на формалните, което е следствие на 

особености на изменение на всеки техен вид. Ако неформалните правила се изменят само 

еволюционно, тяхното действие и трансформация са непрекъснати, то формалните 

правила са подложени на дискретни (прекъсваеми) изменения. С други думи, ако 

формалните правила могат да бъдат изменени непосредствено образно казано за една 

нощ, то неформалните се изменят само опосредствено чрез внедряване на нова система 

от формални правила или спонтанно. Обаче характерът на даденото противоречие може 

да бъде и по-различно. Например то може да бъде без изход в този план, че в крайна 

сметка оживява или формалното или неформалното правило, а друг тип противоречие е 

структурното, което дава възможност, при определени условия да се вградят формалните 

правила в мрежата от неформалните правила 

 

5.6.-Възможността за дискретност (прекъсваемост) в изменението на формалните 

правила, а също и трудностите за идентификация на неформалните правила, 

несъвпадението по географски райони на действията формират дихотомия между двата 

вида правила, която неоиституционалистите наричат институционална дихотомия. 

Пример за един от възможните варианти на такова съотношение може да бъде прякото 

взаимстване на нормите, регулиращи взаимодействието между икономическите агенти в 

една социално-икономическа система за изпълнение на същата функция в друга система, 

където индивидите имат различен манталитет и други принципи на поведение. В тази 

връзка учените отбелязват, че правилата като институции са системно специфични 

видове социален капитал, за това възможностите за тяхната реалокация или внос в друга 

страна са ограничени. Отчитането на неформалните правила има принципно значение за 

осигуряване оцеляването на социално-икономическите системи като цяло, както и на 

техните части като държвата, фирмите, домашното стопанство. Ако говорим за 

макроикономическата система като цяло, то това се отнася преди всичко при 

формирането на икономическата политика на държавата включвайки в себе си 

разработката на системата от икономически правила, по които се води държавата.  

5.7.-Съществува още една важна, съставляваща в системното взаимодействие между 

формалните и неформалните правила. Тя е опосредствена от особеностите на 

разпределението на ресурсите, които са обособени от съществуващите неформални 

правила. На свой ред разпределението на ресурсите е предпоставка за възникване на 

асиметричност на разпределението на силата в конфликта, по повод установяване на 

формалните правила. В заключение можем да отбележим още че правилата може да се 

намират в отношение на съподчиненост, което означава, че едно правило непосредствено 

определя съдържание на другото, но не и обратно. В този смисъл единият тип правила 

могат да се изменят леко, а други значително по-трудно. Правилата непосредствено 

определящи алтернативата за формулировка на другите правила и поддаващи се на 

изменение с цената на големи разходи наричаме глобални правила. Те формират т.нар. 

институционална среда. На свой ред глобалните правила се състоят от конституционни 



или политически правила от една страна, и от икономическа правила от друга. Към 

локалните правила пък се отнасят двустранните и многостранните договори, които се 

склюват между отделните икономически агенти. В крайна сметка всички правила по 

някакъв начин дефинират съвкупността от правата и задълженията на гражданите на една 

страна. 

 

 

 

 

 

 

 

4 тема : Права на собственост 

 

 

В съвремената икономическа теория проблемите на събствеността се разглеждат от 

различни изследователски позиции. В институционалната теория в центъра на 

вниманието се поставят въпросите за правата на собственост (property rights), защото те 

лежат в основата на договорните отношения, без които е немислима ефективната работа 

на пазара. Ето защо, все повече се налага позицията, че колкото по точно са определени 

правата на собтвеност и колкото по-добре са защитени те, толкова по тясна е връзката 

между действията на икономическите агенти и тяхното благосъстояние. В условията на 

прехода от планова към пазарна икономика, трансформацията на една голяма част от 

държавната собственост в частна, изисква по нов начин да се специфицират правата на 

собственост, така че да не се „размият” и да се създадат условия икономиката да попадне 

в определени институционални капани. Това налага по-подробно да се спрем върху 

дефинирането на правото на собственост, неговите характеристики и компоненти. 

1. Дефиниране на правото на собственост  

разработването на основите на икономическата теория за правата на собственост, през 

миналия ХХ век се свързва най-вече с работата на американските учени Армен Аучиян, 

Харолд Демсец, Роналд Коус, Гуидо Калабрезе. В икономическата наука е 

общопризнато, че първият учен в областта на социалните науки, създал своя теория за 

правата на собственост е Карл Маркс. Според един от видните експерти в тази област 

Стивън Пейович, въпреки че много учени занимаващи се със социални науки, в това 

число и Адам Смит са признали важното значение на собствеността, то Маркс е първият, 

който смята, че спецификацията на правата на собственост, може да бъде обяснена като 

реакция на социалните проблеми, източник на който е дифицитът на ресурси и чрез 

действието показано от схемите на правата на собственост върху икономическото 

поведение е конкретно и предсказуемо. На първо време е необходимо да се прави 

разлика между понятията собственост и права на собственост. Според Шаститко, 

понятието собственост има различна смислова натовареност, което се отразява в 



използването в английския език на два термина – ownership и property. Ако под първото 

понятие се разбират пълните права, които притежава човек с изключение на определени 

ограничения, въведени от държавата, то от второто понятие се разбира претенция към 

вещ, имаща ценност (например очакван поток на доход или очаквана полезност). 

Достъпът до обекта обезпечават от ownership още не означава претенция за ценност. По 

такъв начин достъпът до вещта се осигурява без относително към нейната ценност към 

конкретния човек. Логически претенцията към вещта като потенциален източник на 

полезност приема обществено определена форма, когато стане право на собствеост 

(property rights). До колкото последното се определя чрез съществуването на отношенип 

между хората по повод на ограниченото благо. По такъв начин присвояването на вещта 

става реазлизация на правата на собствеост, тогава когато отношението на човека към нея 

е опосредствено от отношенията му към другите индивиди. За навлизане в дълбочина на 

теорията, могат да помогнат интересните обзори на много учени направени в ХХ век като 

Ерик Фуроботъм и Стивън Пейович през 60те години, Луис де Алеси (70те години), 

Трауин Егердсон (80те години), Оливър Уилямсон, Дългас Норт, Стивън Чен. Особено 

интересен в последните години е обзорът направен от Фуроботъм и Рудолф Рихтер в 

книгата им „Институциите и икономическите правила”. Най-общият смисъл на 

разглежданата теория се състои в това, че отношението на собственост в значителна 

степан формират основата на всяка икономическа система и определят нормите на 

взаимотношение и поведение на хората в нея. Структурирането на отношението на 

собственост помагат на пазарните субекти да осигурят своите интереси, без да нарушават 

чуждите. От друга страна Джефри Ходжсон, причислява правата на собственост към 

категориите, играещи основополагаща роля в капиталистическата система наред с 

размяната и договорите.  

В съвремената икономическа теория под права на собственост най-общо се разбират 

санкционираните от обществото поведенчески норми.  

В новата институционална теория на понятоето права на собственост се придава по 

широк смисъл от правото на индивидите да използват ресурсите.  

На лице е пряка връзка между писаните и неписаните правила, които съставляват 

съдържанието на институциите и правата на собственост. Икономическите правила са 

условието, непосредствената предпоставка за възникване на правата на собственост, а 

последните се оказват резултат от тяхното създаване и приложение. Ето защо правата на 

собственост се проявяват там и тогава, където и когато възникват правила, определящи 

общите принципи на отношенията между хората по повод ограничените блага. Правата 

на собственост представляват такива санкционирани икономически, юридически, 

етически и приети от обществото формално и неформално поведенчески отношения 

между икономическите агенти, които определят списака на възможните начини на 

използване на ограничените ресурси, като изключителен прерогатив на индивиди или 

групи. По такъв начин икономическите правила обуславят появата на смисловото ядро на 

правата на собственост, а именно тяхната изключителност, както и определят степента, в 

която тя се реализира. 

2. Правови традиции – съществуващия днес набор от права на собственост се е 

формирал в течение на дълъг период от време под влияние на различни правови 

традиции. Специлиалистите в тази област наброяват до 10 такива правови традиции – 



например гражданското право, наричана още романо-германска традиция. Общото или 

прецедентно право – англо-саксонска традиция, мюсюлманско , китайско, африканско, 

социалистическо права. Обаче от гледна точка на принципите на взаимодействие на 

икономическите агенти, най-голям интерес предизвикват първите 2 правови традиции, 

макар че различията между тях са съществени и засягат различни аспекти на теорията. 

По мнение на много учени, най-сериозното различие е свързано с тълкуването на самата 

трактовка на правото на собственост. Според гражданското право, правото на 

собственост се разглежда като единно, абсолютно, неограничено и неделимо. Това 

предполага, че собственикът на всеки ресурс може да бъде само един човек, който 

притежава трите основни правомощия – право на владение, право на ползване и право на 

разпореждане. Според общото (прецедентното) право (англо-саксонската традиция) 

правото на собственост трябва да се разглежда като сложна връзка, съвкупност или сноп 

от правомощия, които представляват открито множество. Такова тълкуване в 

икономическата теория за правата на собственост е използвано за пръв път от Роналд 

Коус, при това правомощията върху един ресурс могат да принадлежат на различни хора. 

Спецификацията на правата на собственост предполага закрепването на всяко 

правомощие към точно определен собственик. По този начин можем да кажем, че 

правото на собственост е напълно специфицирано, когато всяко правомощие има своя 

изключителен собственик. Основната идея защитавана от континенталната традиция е, че 

собствеността е свещена и неприкосновена. Това разбиране се отвърждава във Франция 

по време на просвещението в края на 18в. като реакцията на идеолозите на т.нар. третот 

съсловие срещу незащитеността на собствениците от произволите на кралската власт. То 

е закрепено в кодекса на Наполеон от 1804г. По-късно тази концепция за собствеността 

влиза в конституциите на много страни по света, защото отговаря на потребностите на 

съвременното пазарно стопанство да предпази частната собственост от незаконна 

конфискация, национализация и произвол. Идеята, че собствеността е делима, се опира 

на традициите на феодалното право (това е другата теза), възникнало средните векове във 

Великобритания. Тогава сложните и объркани взаимотношения между галската власт, 

ленд-лордовете, църквата и арендаторите се обръщат в раздробяване на собствеността на 

частични правомощия. Това раздробяване се свързва с високия авторитет, който има 

правото в Англия по това време, тъй като иначе не би могло да се осигури спазването на 

многочислени договори, сключени между лица с доста различен социален статус. По-

късно тази традиция се пренася и в законодателството на английските колонии, 

включително и в САЩ. Следствията от развитието на континенталната традиция се 

изразяват в следното: собствеността е разглеждана като вещ, на лице е формална 

неделимост на имуществените права, ограничава се възможността за използване на 

принципите на прецедентното право във вид на формална неделимост на собствеността.  

Като резултат от прилагането на англо-саксонската традиция се стига до извода, че 

благото има множество измерения или полезни свойства, които могат да се 

класифицират по време, месторазположение и форма. Тези измерения фактически 

притежават динамически характеристики в рамките на отношението човек – вещ. 

Многообразните характеристики и полезни свойства на вещта, обуславят 

многостранността на правовите отношения към нея на други хора, приемащи формата на 

правомощия.  



3. Характеристика на правата на собственост – правото на собственост може да се 

дефинира като съвкупност от властни права или санкционирани поведенчески 

отношения, формиращи се между хората по повод използването от тях на 

икономическите блага. Тези норми се установяват и защитават не само от държавата, но 

и от другите институции, всички писани и неписани правила и организациите, които ги 

реализират. Съгласно теорията, правата на собственост, обхващат както физическите 

обекти, така и нефизическите, нетелесните. Специалистите в областта на теорията на 

правата на собственост очертават, че правото на собственост е изключително право, 

предполагащо забраната за несанкциониран достъп до обекта на собственост от страна на 

онези икономически агенти, които не са собственици. Следователно лицето става 

собственик само тогава, когато разполага с възможността, да изключи другите от достъпа 

до това благо. Съвкупността от права върху начините за извличане на полезности от 

благата, което дадено лице притежава, образуват съдържанието на понятието 

собственост. До колкото тези права, обличат собствениците с определени, точно 

обозначени и социално признати пълномощия за решаване на въпросите, свързани с 

извличането на полезности, то тях ги начират частични правомощия, собствеността – 

набор или сноп от правомощия. Ето защо отношенията на собственост трябва да се 

разглеждат като санкционирани от обществото съвкупности от съотнишения, 

регулиращи реда за извличане от индивидите на полезности от икономическите блага, 

чрез системата на частичните правомощия. Историческата практика показва, че през 

втората половина на 20в. англо-саксонската традиция става преобладаваща, тъй като по 

пълно съответствува на изискванията на съвременния живот, в сравнение с 

континенталната традиция. Това произтича от обстоятелството, че в условията на 

извънредно усложнени социални и икономически отношения, по-жизнено е разбирането 

за собствеността, като набор от частични правомощия, всяко от които регулира отделна 

сфера на взаимодействие между хората, по повод обектите на собственост. В 

икономическата литература се посочват следните особености на правата на собственост:  

- от гледна точка на обществото това са „правилата на играта”, които слагат ред в 

отношенията между различните агенти 

- от гледна точка на икономическите агенти, те представляват сноп от правомощия за 

приемане на решение по повод на един или друг ресурс 

- всеки един такъв „сноп” може да се раздели на правомощия, като едни правомощия 

започват да принадлежат на един агент, а друга част от правомощията – на друг агент 

- част от правомощията могат да се проявят само в този сноп, тоест те са 

взаимодопълняеми и нямат ценност едно без друго 

- правата на собственост влияят върху поведението на индивидите и техния избор, 

защото по различен начин поощряват или забраняват техните действия 

- всеки акт на размяна, според институционалната теория, се разглежда като обмен на 

права на собственост 

- каналите, по които тези права на собственост се предават, всъщност са договорите 

между икономическите агенти, които фиксират вида правомощия и условията, при които 

те подлежат на предаване 



- процесът на предаването на правомощия от един агент на друг, може да бъде по-кратък 

или по-продължителен, като в последния случай, по скоро става дума за размяна на 

обещания 

- съвкупността от правата на собственост, неабсолютна и неограничена, а се подчинява 

на юридическите и моралните норми на обществото  

- както икономическите правила могат да бъдат формални и неформални, така и правата 

на собственост могат да бъдат права де юре и права де факто 

 

4. Видове правомощия – в специализираната литература подробно се дискутира въпроса 

за броя на частичните правомощия, които се включват в правото на собственост. Най-

опростената схема, която се използва е тази, при която се разграничават само три права 

на собственост 

- права на използване на актива – тоест права на ползвателя – тази с която се определят, 

какви варианти за потенциално използване на актива от индивидите са законни. Тук 

може да влиза и правото на физическа трансформация или даже унищожаването на 

активите. Ограничаването на правата, стесняващо множеството на допустимите варианти 

на използване на активите, снижава икономическата ценност на актива ако са изключени 

видовете използвания, притежаващи висока ценност 

- правото да се получава доход от използването на актива и да се сключат с други 

индивиди договори за условията за получаване на доход 

- неограничено от времето право да се предават правата на собственост, върху актива на 

друга страна, тоест право да се отчуждава или продава актива. Според мнението на 

редица известни изследователи, най-разгърната схема на съвкупността от частични 

правомощия е дадена от английският юрист Андре Оноре. Разграничаването от него на 

11 вида правомощия, позволява на всяко от тях да се делигира някаква величина на 

полезност, което има важно значение при обясняване поведението на отделните 

икономически субекти. В правото на собственост Оноре включва следните видове 

правомощия:  

- право на владение – възможността за физически контрол над собствеността и намерение 

да се осъществи изключителен контрол, в това число и посредством представители на 

собственост (агенти). Това е основополагащо правомощие, без него останалите 

правомощия губят своя смисъл. Същото се отнася и до понятието собственост. Ето защо 

в теорията и в практиката, думите собственик и владелец се използват като синоними. 

Даденото правомощие стои в основата на изключителността на правата на собственост 

- право на ползване – това е правото на лични ползване на благото, както пряко така и 

косвено. Извличането на полезност непосредствено от него или посредством него, 

отличава даденото правомощие от другите правомощия, които носят полезност в 

резултат само на опосредствени действия 

- право на разпореждане или на управление – това е правото на приемане на решение, как 

и с кого може да бъде ползвано благото, както и редът на достъп до него. 

Изключителното право на собственика да приема решение за всякакви действия по 

отношение на него, включва и възможността, да се предаде правото на управление от 

собственика на мениджъра, както това става при съвременните корпорации 



- право на присвояване или право на доход – това е присвояване на полезност, получена в 

резултат на изполване на благата с цел производството на други блага. Този доход може 

да бъде получен изцяло от собственика, но може да бъде разделен и с други лица, 

например даване под аренда или под наем. Това право произтича от предходното (лично 

използване на благото) или е свързано с разрешението на други лица, личността да се 

ползва от него 

- право на остатъчна или капиталова стойност – това е правото на собственика по свое 

усмотрение, да отчуждава, потреблява, продава, дарява, изменя формата или унищожава 

дадено благо 

 - право на безопасност – правото, гарантиращо на собственика имунитет на благото, 

непозволяващо заграбването от частни лица или експроприяция от страна на държавата, 

даже при условие, че е на лице система за конпенсация 

- право на наследяване – това е правото на предаване на благото по наследство или по 

завещание. Исторически това право е доста рано осъзнато от хората и е използвано в 

различни исторически епохи. Това е така, защото след смъртта на нейния собственик, 

вещта представа да бъде ценна за него, но интересът към нея се запазва у другите 

икомически агенти 

- безсрочност на правомощията – това означава неограниченост на притежаване на 

правомощията от страна на собственика във времето, без каквито и да е ограничения, ако 

в специален договор не е предвидено друго. Колкото по-дълъг е времевия хоризонт, 

толкова по-голяма е ценността на даден актив за неговия притежател 

- право на забрана за вредно използване – това е правото да не се допусне използването 

на дадено благо, ако това е свързано с отрицателни външни ефекти за други 

икономически субекти. Това е един вид „отрицателно” право и е основание да се очертае 

разграничителната линия между изключителността на правото и неговата абсолютност 

- отговорност във вид на изискване – то дава възможност да се изземе благото от 

собственика, за да се заплати дълг към други лица. Даденото правомощие също 

притежава ценност, защото позволява да се използва имуществото в качеството на залог 

и съответно да се фомулират достоверни обещания, като неотменна част от 

болшинството сделки, в които опортюнистическото поведение е особено опасно за 

финансовото състояние на агентите 

- право на възстановяване на правомощията – това е очакване за „естествено”, 

автоматично възвръщане към собственика на предадените на някого правомощия, след 

изтичането на срока от време в рамките, на който са били предадени. Някои наричат това 

„крайни” права, тъй като те са следствие от неопределеността в икономическите 

отношения; 

Новата роля на категорията собственост в икономическия анализ: 

1.-делимостта на собствеността на частични правомощия, създава възможност да се 

извлича полезност от всяко правомощие поотделно, а това е предпоставка за 

разнообразяване на крайния ефект от потреблението 

2.-всяка размяна трябва да се разглежда не просто като физическо преместване на стоката 

от един икономически агент към друг, а преди всичко като размяна на права на 

собтвеност или частични правомощия 



3.-много често правата на собственост стават нематериални носители на напълно 

конкретни материални блага или пари и се обръщат на пазара така както и обикновените 

стоки 

4.-отношенията на собственост пронизват почти всички сфери на взаимодействие между 

хората и за това на практика, отношенията между хората могат да бъдат разбрани и 

описани в категориите на правата на собственост 

5.-ценността на благата в процеса на размяната непосредствено зависи от защитеността 

на правата на собственост, съпътстващи това благо 

6.-колкото по-пълно са защитени правата, които индивидът може да придобие при 

покупката на благото, толкова по-високо той цени това благо и е готов да заплати по-

висока пазарна цена 

7.-трябва да се прави разлика между изключителното и абсолютното право на 

собственост, тъй като между тях има принципни различия и за това те не съвпадат 

8.-в икономиката, където поведението на човека влияе върху благосъстоянието на 

другите, а поведението на другите има за свой страничен резултат изменението на 

благосъстоянието на дадения човек, можем да кажем, че постоянно възникват външни 

ефекти 

 

 

 

5. Разцепване, спецификация и размиване на правата на собственост -  

колкото по-диференцирани са отношенията между хората по повод на вещите, толкова 

по-полезно се оказват дробните класификации на правомощията, за по адекватно 

отразяване на характерното отношение. До колкото диференцияцията на отношенията е 

процес, съпровождащ разполагането на ресурсите, негова неотменна характеристика е 

процеса на разцепване правото на собственост, което позволява да се отделят множество 

правомощия. Следователно природата на дадения процес във всеки конкретен случай 

определя характеристиката на правомощията. Процесът на разцепване на правото на 

собственост е една от динамичните характеристики на отношенията на хората по повод 

ограничените блага, наред с процесите на спецификацията и на размиването на правата. 

Англо-саксонската традиция в правото, допуска възможността, тази съвкупност от 

правомощия да се обогатява, чрез прибавяне към нея на все нови и нови права и именно 

това е спецификация на правата на собственост или пък да се обеднява, ограничава по 

пътя на отделяне от нея на някои правомощия. Това е един вид размиване на правата на 

собственост. Спецификацията на правата на собственост може да се дефинира и като 

определяне на границата на правомощията, в рамките, на които собственикът реализира 

своите права. Колкото по-точно са специфицирани, тоест разделени, обособени правата, 

толкова по-пълни са собственическите правомощия и по-труден е достъпът на други лица 

до благото. В процеса на спецификацията на правата на собственост, важни моменти са 

определяне на субекта на правото и на обекта на правото, както и набора от правомощия, 

с които разполага даденият субект. От съществено значение е и това, кой обезпечава 

спецификацията на правата на собственост и по какъв начин се осъществява това 

предаване, ако то е допустимо и възможно. За собственика, непосредствения 



икономически ефект от спецификацията на правата на собственост, е близък до ефекта, 

който тои получава при надеждно защитени права. И в двата случая собственикът 

придобива точна и пълна представа, за това каква полезност той може да извлече от 

благото, както в текущ, така и в бъдещ период. 

Размиването на правата на собственост се представя като процес, обратен на 

спецификацията на собственост. В този случай границите на правомощията изгубват 

определеност и между отделните лица може да възникне конфликт, по повод на 

взаимните претенции за извличане на полезности от благата. Размиването на правото на 

собственост отслабва принципа на изключителност, което довежда до снишаване 

ценността на обекта на правото за отделния субект. В реалния свят често се случва така, 

че правата на ценните ресурси са очертани недостатъчно точно. Причините за това могат 

да бъдат например: слабостта на държавата, разходите за измерване, превишаващи 

ценността на активите, бързината на икономическите изменения, борбата за 

разпределението на богатствата. Фактически може да мине много време, докато 

държавата установи правата на собственост в различни области на икономиката. 

Процесите на спецификация или на размиване на правата на собственост, са свързани с 

така наречените трансакционни разходи. Най-общо трансакционните разходи са всички 

разходи, свързани с размяната на правата на собственост и тяхната защита. 

Изследванията показват, че спецификацията на правата на собственост не е безплатна и в 

много случаи изисква големи разходи. От тук следва, че всяко право на собственост в 

реалната икономика е проблематично и не може да бъде определено с изчакваща пълнота 

и защитено с абсолютна надеждност. За това спецификацията на отделните права на 

собственост е процес, преминаващ през различни степени на осъществяване. Разходите 

за осигуряване правата на собственост се намаляват, когато обществото като цяло се 

придържа към социалните норми, структурата, на които съвпада с онази структура на 

права, която се стреми да поддържа държавата. Учените считат, че деградацията на 

социалните норми, може да има значителни икономически последствия. Важно е да се 

отбележи също,че не е възможно на всеки етап, автоматично да се постигне оптимална 

структура на собствеността, която да осигури нейното ефективно функциониране. Ето 

защо стои открит въпросът, каква система от условия и стимули трябва да се изгради, за 

да се заинтересоват всички икономически агенти, ефективно да използват своите 

правомощия, реализирайки различните си права на собственост. В точното определяне и 

спецификацията на правата на собственост са заинтересовани всички участници в 

стопанската дейност и производителите, и потребителите, и тези които използват 

ресурсите, и тези които търпят загуби. Не данъците и държавният арбитраж, а пазарните 

съглашения и сделки  между самите участници, могат да се превърнат в регулатори и 

механизми, помагащи да се съкратят разходите и да се сведат те до оптималния им 

размер. 

 

6. Ролята на държавата 

Несъмнено ролята на държавата за специфициране на правата на собственост е 

изключително голяма. Това е една от водещите функции, от чието реализиране зависят 

редица параметри на икономическа система. Държавата осигурява правата на 

собственост, повишава ценността на активите, намиращи се в частна собственост и 



образува един от крайъгълните камъни на пазарния обмен. Много теоретици търсят 

връзката между възможностите, които дава англо-саксонското право и икономическата 

ефективност. Например известният американски изследовател Ричард Познер, като се 

опира на многочислени факти, твърди, че в съответствие с нормите на общото право, 

функцията на предоставяне на правата на собственост върху ресурсите, се отдава на 

пазара в ситуацията на ниски трансакционни разходи, докато при високи транскационни 

разходи в осъществяването на тази функция се намесва държавата. По този начин се 

гарантира най-продуктивното използване на ресурсите. Когато заради високите 

трансакционни разходи, разполагането на ресурсите, посредством пазара, става скъпо 

струващо решение, държавата може да направи избор измежду няколко форми на 

вмешателство, за да насочи ресурсите там, където тяхното използване се цени по-високо 

от всичко. Един от възможните подходи е пряко да разпредели изключителните права на 

собственост. При други обстоятелства е възможно, по-целесъобразно да измени схемата 

на правата на собственост, като по този начин намали трансакционните разходи и 

поощри пазарният обмен. В същото време в пазарната икономика, фирмите възникват, за 

да се възползват от възможността да извличат печалба в условията, детерминирани от 

съществуващия набор от ограничения. Трябва да се има предвид, че държавата невинаги 

формира достатъчно ефективна система от права на собственост. Според теорията на 

Роналд Коус, обществените услуги се осигуряват от държавата, а всичко останало се 

регилира от пазара. Ако правата на собственост са точно определени и стриктно се 

спазват, няма основание за административно вмешатество на държавата. Нейната главна 

задача е да осигури тези права. Сам по себе си законът невинаги е достатъчен. 

Представата, съгласно която е достатъчно да се въведе съответно правов режим, за да се 

създаде система от права на собственост, отговаряща на потребностите на съвременната 

икономика, е съвършено нереалистична, защото по-голяма част от правата на 

собственост, само в малка степен може да бъде гарантирано с правни методи. Когато 

болшинството от хората са послушни на закона, правителството може ефективно и 

сравнително ефтино, да се справи с малцината, които го нарушават. Но когато 

нарушението на закона стане масово, всяка власт се оказва безсилна. Когато силата 

постоянно губи своята действеност, у всеки човек се появява стимул да следва 

изключително своите собствени интереси, необръщайки внимание на никакви формални 

ограничения. По този начин нелегалните обществени договори „подпират” всички 

системи на собственост, действащи в различни страни, дори и в най-развитите. Ричард 

Познер очертава, че собствеността е част от социалните отношения, което означава, че 

съответстващите правни норми работят с най-голяма ефективност, когато е на лице 

всеобщо съгласие относно правата на собственост и правилата, на които се подчинява 

използването и движението на активите. Американския институционалист извежда 

принципа, според който юридическите правила, трябва да подражават на пазара. Това 

означава, че приеманите от държавата закони, трябва да разпределят правата на 

собственост по такъв начин, както би го направил пазарът. Този принцип на Познер е 

много актуален за преходните икономики, отличаващи се с високи трансакционни 

разходи, които съпровождат обмена на правата на собственост. 

 

7. Обществата в преход и правата на собственост 



Господството на нелегалните обществени договори в много случаи е жизнено, защото те 

значително по-добре, отколкото официалния закон, отразяват общите за всички 

представи, за това как трябва да се управлява наличното имущество. Всички опити на 

правителствата в развиващите се страни и в много от бившите соц. страни да се създаде 

единна система на частната собственост, като се игнорират съществуващите връзки и 

колективни договорености в обществото, в крайна сметка претърпяха провал. Историята 

на развитите страни показва, че преходът от системата на нелегалните отношения към 

еднообразната законова система на частна собственост е бил дълъг и труден, но 

взаимстването между двете системи е било двупосочно. Законът едновременно е 

възниквал от долу, от структурите и обичаите и се е спускал от горе като израз на 

политиката и ценностите на управляващите обществото. Законът е помагал за интеграция 

на върховете и низините. В повечето страни в света са бедни, не защото притежават 

малко активи, а защото не умеят да превръщат тези активи в капитал. Именно капиталът 

се явява силата, издигаща производителността на труда и създаваща богатствата на 

народите. Кръвоносната система на капитализма, фундамента на прогреса и това е 

единственото, което гражданите на бедните страни  не умеят да произведат за самите 

себе си, независимо с каква енергия, те изпълняват всички изисквания на 

капиталистическата икономика.  

Ернандо де Сото вижда шест ефекта на западната система на частна собственост, които 

позволяват на гражданите на тези страни, да създадат капитал, а от там и да издигнат 

своето благосъстояние 

1.-фиксиране на икономичесия потенциал на активите – за народите на развитите страни 

системата на частната собственост се оказа ключ към съвременното развитие. Техните 

граждани притежават всички средства, за да разкрият, при това леко, потенциално най-

производителните свойства на своите ресурси. Научени с помощта на регистрационните 

записи да фиксират икономическия потенциал на своите активи, хората си създават 

възможност за бързо разкриване на тези производителни качества 

2.-интеграция на разединената информация – процъфтяването на капитализма на запада 

се обяснява с това, че по-голяма част от имуществото, принадлежащо на гражданите, е 

включено в системата за законови процедури за регистрация на частната собственост. 

Законовото унифициране и интегриране на системата за информация съдържа сведения 

за наличните активи и за тяхната потенциална доходност. Това облекчава оценката на 

обектите на недвижимата собственост и операциите с тях и създава изгодни условия за 

разждането на капитала 

3.-отговорност на собствениците – в резултат на фиксираните отношения на частната 

собственост, правата и задълженията свързани с недвижимата собственост се прехвърлят 

върху конкретните индивиди. Узаконяването на тези отношения на собственост 

повишава равнището на отговорност на тяхното поведение  

4.-повишаване ликвидността на активите – за разлика от самите обекти на недвижима 

собственост, правата на собственост върху тях леко се комбинират, делят, мобилизират, 

използват се за стимулиране на икономическите операции. Стандартизацията на правата 

на собственост, позволява на страните от запада съществено да намалят транзакционните 

разходи за организацията на оборота и използването на активите 



5.-развитие на обществените връзки – главното икономическо преимущество на 

системата на частната собственост се заключава в това, че тя радикално подобри 

възможностите за комуникации по повод активите, техният потенциал и използването 

им. В развитите страни легалните системи на частната собтвеност образуват център от 

сложни мрежи за комуникации, позволяващи на обикновените граждани да остановят 

връзки с частния и държавния сектори и благодарение на това да получат допълнителни 

блага и услуги. Правилно организирата система на частна собственост изработва връзки, 

позволяващи на хората да създадат върху основата на своите активи много по-ценни и 

по-доходоносни комбинации 

6.-паспортизация на сделките – важна особеност на западните системи на частната 

собственост позволяващи и да служат за създаването на мрежа от връзки, се явяват това, 

че всички документи описващи икономически значими особености на активите, са 

надеждно защитени от загуба и фалшифициране. Това обяснява, защо там превръщането 

на собствеността в капитал се осъществява с такава лекота, а в развиващите се страни и у 

нас, по-голяма част от активите, заради повишаване на мобилността им, премина зад 

границите на законовата правна система, в областта на нелегалния оборот. Предаването 

на държавната собственост в частни ръце, е предаване на права на собственост. Ето защо 

интересен е следният въпрос: може ли да се утвърждава, че производството на права на 

частна собственост винаги повишава общественото благосъстояние, ако ресурсите 

отделени за определяне и осигуряване на изключителните права, притежават по-малка 

ценност, отколко онзи допълнителен обем продукция, която свързват с частната 

собственост. Изследвайки този въпрос (Фуроботн) с помощта на моделите на общото 

равновесие и сравнителната статистика, достига до извода, че не трябва да се правят 

никакви позитивни твърдения от общ характер по повод влиянието на приватизацията 

върху общественото благосъстояние. За да се противопостави на категоричността на 

един такъв извод, исландският учен Егерсон, използва следните три аргумента, 

произтичащи от теорията за правата на собственост 

-дори едва различими изменения в съдържанието на правата на собственост или 

изменения в схемата на преразпределение на отговорностите, могат да породят 

изменения във функционирането на икономическата система на макро равнище и да 

доведе до икономически ръст или стагнация. Всеки път когато държавата внася 

изменение в схемата на правата на собственост, това се отразява върху богатството на 

обществото 

-крупно-мащабно предаване в частно владеене на ресурсите, намиращи се до скоро в 

обща собственост, въздейства както на производствените възможности на икономиката, 

така и на потенциала и да генерира благосъстояние в бъдещи периоди 

-предоставянето на права на собственост и установяването на зони на отговорност влияе 

върху разпределението на богатството в обществото. Ето защо изградената схема на 

права на собственост във всяко общество отразява интересите и системата от ценности на 

онези, които управляват държавата, а също и ограниченията налагани на действията на 

тези субекти 

 

 

 



7. Обществата в преход и правата на собственост 

Господството на нелегалните обществени договори в много случаи е 

жизнено, защото те значително по-добре, отколкото официалния закон, 

отразяват общите за всички представи, за това как трябва да се управлява 

наличното имущество. Всички опити на правителствата в развиващите се 

страни и в много от бившите соц. страни да се създаде единна система на 

частната собственост, като се игнорират съществуващите връзки и 

колективни договорености в обществото, в крайна сметка претърпяха 

провал. Историята на развитите страни показва, че преходът от системата 

на нелегалните отношения към еднообразната законова система на частна 

собственост е бил дълъг и труден, но взаимстването между двете системи е 

било двупосочно. Законът едновременно е възниквал от долу, от 

структурите и обичаите и се е спускал от горе като израз на политиката и 

ценностите на управляващите обществото. Законът е помагал за 

интеграция на върховете и низините. В повечето страни в света са бедни, 

не защото притежават малко активи, а защото не умеят да превръщат тези 

активи в капитал. Именно капиталът се явява силата, издигаща 

производителността на труда и създаваща богатствата на народите. 

Кръвоносната система на капитализма, фундамента на прогреса и това е 

единственото, което гражданите на бедните страни  не умеят да произведат 

за самите себе си, независимо с каква енергия, те изпълняват всички 

изисквания на капиталистическата икономика.  

Ернандо де Сото вижда шест ефекта на западната система на частна 

собственост, които позволяват на гражданите на тези страни, да създадат 

капитал, а от там и да издигнат своето благосъстояние 

1. фиксиране на икономичесия потенциал на активите – за народите на 

развитите страни системата на частната собственост се оказа ключ 

към съвременното развитие. Техните граждани притежават всички 

средства, за да разкрият, при това леко, потенциално най-

производителните свойства на своите ресурси. Научени с помощта 

на регистрационните записи да фиксират икономическия потенциал 

на своите активи, хората си създават възможност за бързо разкриване 

на тези производителни качества 

2. интеграция на разединената информация – процъфтяването на 

капитализма на запада се обяснява с това, че по-голяма част от 

имуществото, принадлежащо на гражданите, е включено в системата 



за законови процедури за регистрация на частната собственост. 

Законовото унифициране и интегриране на системата за информация 

съдържа сведения за наличните активи и за тяхната потенциална 

доходност. Това облекчава оценката на обектите на недвижимата 

собственост и операциите с тях и създава изгодни условия за 

разждането на капитала 

3. отговорност на собствениците – в резултат на фиксираните 

отношения на частната собственост, правата и задълженията 

свързани с недвижимата собственост се прехвърлят върху 

конкретните индивиди. Узаконяването на тези отношения на 

собственост повишава равнището на отговорност на тяхното 

поведение  

4. повишаване ликвидността на активите – за разлика от самите обекти 

на недвижима собственост, правата на собственост върху тях леко се 

комбинират, делят, мобилизират, използват се за стимулиране на 

икономическите операции. Стандартизацията на правата на 

собственост, позволява на страните от запада съществено да намалят 

транзакционните разходи за организацията на оборота и 

използването на активите 

5. развитие на обществените връзки – главното икономическо 

преимущество на системата на частната собственост се заключава в 

това, че тя радикално подобри възможностите за комуникации по 

повод активите, техният потенциал и използването им. В развитите 

страни легалните системи на частната собтвеност образуват център 

от сложни мрежи за комуникации, позволяващи на обикновените 

граждани да остановят връзки с частния и държавния сектори и 

благодарение на това да получат допълнителни блага и услуги. 

Правилно организирата система на частна собственост изработва 

връзки, позволяващи на хората да създадат върху основата на своите 

активи много по-ценни и по-доходоносни комбинации 

6. паспортизация на сделките – важна особеност на западните системи 

на частната собственост позволяващи и да служат за създаването на 

мрежа от връзки, се явяват това, че всички документи описващи 

икономически значими особености на активите, са надеждно 

защитени от загуба и фалшифициране. Това обяснява, защо там 

превръщането на собствеността в капитал се осъществява с такава 

лекота, а в развиващите се страни и у нас, по-голяма част от 



активите, заради повишаване на мобилността им, премина зад 

границите на законовата правна система, в областта на нелегалния 

оборот. Предаването на държавната собственост в частни ръце, е 

предаване на права на собственост. Ето защо интересен е следният 

въпрос: може ли да се утвърждава, че производството на права на 

частна собственост винаги повишава общественото благосъстояние, 

ако ресурсите отделени за определяне и осигуряване на 

изключителните права, притежават по-малка ценност, отколко онзи 

допълнителен обем продукция, която свързват с частната 

собственост. Изследвайки този въпрос (Фуроботн) с помощта на 

моделите на общото равновесие и сравнителната статистика, достига 

до извода, че не трябва да се правят никакви позитивни твърдения от 

общ характер по повод влиянието на приватизацията върху 

общественото благосъстояние. За да се противопостави на 

категоричността на един такъв извод, исландският учен Егерсон, 

използва следните три аргумента, произтичащи от теорията за 

правата на собственост 

- дори едва различими изменения в съдържанието на правата на 

собственост или изменения в схемата на преразпределение на 

отговорностите, могат да породят изменения във 

функционирането на икономическата система на макро равнище и 

да доведе до икономически ръст или стагнация. Всеки път когато 

държавата внася изменение в схемата на правата на собственост, 

това се отразява върху богатството на обществото 

- крупно-мащабно предаване в частно владеене на ресурсите, 

намиращи се до скоро в обща собственост, въздейства както на 

производствените възможности на икономиката, така и на 

потенциала и да генерира благосъстояние в бъдещи периоди 

- предоставянето на права на собственост и установяването на зони 

на отговорност влияе върху разпределението на богатството в 

обществото. Ето защо изградената схема на права на собственост 

във всяко общество отразява интересите и системата от ценности 

на онези, които управляват държавата, а също и ограниченията 

налагани на действията на тези субекти 

 

 



Институцията „план”, институцията „пазар” 

 

Именно наличието на норми е главната гаранция за устойчивостта и 

предсказуемостта на взаимодействието. За норма е правомерно да се 

говори, в този случай когато съществува механизъм за регулиране, 

възвръщ системата към нормата, ако тя се отклони от последната. Нормата 

става главното свързващо звено между микро и макро равнище. Индивидът 

избирайки една или друга норма за разбиране действията на контрагентите 

и за съгласуване с тях своите действия, осигурява в същото време 

стабилността на системата като цяло.  

Нормите, които стоят в основата на т.нар. командна икономика (икономика 

на дефицит)  

Въпреки хроническия дефицит (недостигът на ресурси) командната 

икономика се характеризира с не по-малка вътрешна стабилност и 

способност към самовъзпроизвеждане. Парадоксално звучи, но дефицитът 

също може да бъде нормално състояние на системата, ако той се 

стабилизира на определено равнище и икономическите агенти се 

приспособяват към това равнище. В този случай Януш Корнай говори за 

нормален дефицит, за нормална дължина на опашката, за нормални запаси 

на ресурсите и готовата продукция, за нормална напрегнатост на плана. С 

други думи не само всеобщото равновесие по Валрас може да се опише 

като устойчиво състояние на икономическата система. Системата може да 

се стабилизира даже и в неравновесно състояние, ако последното е 

нормално. От какви норми са производни тези нормални състояния на 

командната икономика. 

1. Конституция на командната икономика 

Под понятието конституция на икономиката, на който и да е тип 

икономика, ще разбираме система от норми, осигуряващи 

функционирането на дадена икономика. Какви норми действат в 

икономиката на дефицита 

- тук една ли може да се говори за господство на нормата на 

утилитаризма (максимизация на полезността за себе си от страна 

на индивидите). Макар разпространението на потребителската 

култура и стремежът да се осигурят комфортни условия на живот 



да бяха характерни за соц. общество през 70те и 80те г. на ХХ век, 

то тази тенденция приемаше специфически черти. Първата 

особеност на тази тендеция беше, че главният ресурс използван за 

постигането на определено равнище на потребление, беше не 

производителния труд, а достъпа до редки или дефицитни 

ресурси от онези, които ги притежаваха. Макар и нормата на 

утилитаризма да съществуваше в командната икономика, то това 

беше в проста форма, като стремеж на индивида да увеличава 

полезността, независимо от резултатите от продуктивната му 

дейност. Другата особеност се изразяваше в това, че стремежът да 

се увеличи полезността в условията на дефицит, се ограничаваше 

от високите психологически разходи и стресът, предизвикани от 

необходимостта да се стои по опашки, нервността, конфликтите. 

Ето защо Януш Корнай предлага да се разглежда понятието 

„граница на търпението” в качеството на една от основните 

характеристики на системата. Под граници на търпението той 

разбира това равнище на концентрация на конфликтите и 

напреженият, след което икономическите агенти започват да се 

жалват и да проявяват недоволство. По такъв начин в качеството 

на първа норма на командната икономика, може да се отдели 

простия и ограничен утилитаризъм 

- рационалното действие също може да се определи като елемент 

на системата от норми на командната икономика, но както и 

утилитаризма, то приема специфична норма. Става дума за 

непълната рационалност, обособена от ограничеността и 

непълнотата на информацията. При социализма информацията 

също беше дефицитен ресурс. При несвободното ценообразуване 

и дефицитността на ресурсите, икономическите агенти трябваше 

да допълват информацията, съдържаща се в цените, с неценови 

сигнали, да кажем за величината на запасите, за дължината на 

опашката и т.н., а получаването на информацията в натурални 

показатели, винаги е свързано с високи разходи по нейното 

събиране. В резултат на това в системата възникваше триене, т.е. 

забавяне в съгласуването на позициите на продавачите и на 

купувачите. Триенето приемаше следните форми: грешки в 

прогнозите, липса на информация и заинтересованите лица, за 

положението и намеренията на другите субекти, неустойчивост на 



намеренията на заинтересованите лица при приемането на 

решенията, липса на гъвкавост при приспособяването към 

изменящите се условия. Освен това непълнотата на рационалното 

действие е обособена и от това, че икономически агент е свободен 

само в избора на средства за постигането на зададените му отвън 

цели. Целите са зададени от идеологията, а партийно-държавния 

апарат осъществява преобразуване на идеологическите 

постановки в конкретни административни и стопански задачи, 

приемащи формата на планови задания. За това в качеството на 

втора норма на командната икономика може да бъде изведено 

ценностно рационално поведение 

- нормата на доверие съществуваше при социализма в две форми, 

като доверие към държавата и като доверие на микроравнище, 

ограничени в кръга от добре познаващи се един друг лица. При 

онези условия, без доверие към държавата не можеше да се мине. 

Причината за това беше, че за всяка значима сделка задължително 

трябваше да се обръщаш за разрешение към държавния орган. В 

такава ситуация съвършено излишно бе, да се доверяваш на 

посредствения контрагент, защото държавата в качеството на 

трета страна гарантираше изпълнението на условието на сделката. 

Обаче доверие на микроравнище съществуваше, но само в 

максимално персонифициран вид. Това твърдение е вярно както 

по отношение на домашните стопанства, така и за предприятията. 

За описване пренасянето на центъра на тежестта в социалния и 

икономическия живот от домашното стопанство към семейно-

родствените структури, приятелите и познатите, беше предложен 

да се използва термина приватизация. Аналогично може да се 

охарактеризира и поведението на предприятията. Всяко от тях 

имаше устойчив кръг от партньори, при това между 

ръководителите на такива предприятие се установяваха дори 

доверителни отношения на личностни равнища. Става дума за 

корпоративни отношения между директорите на тези 

предприятия, построени върху основата на ясни принципи на 

взаимна помощ и взаимно доверие 

- следващата базова норма на командната икономика може да се 

определи по следната формула „ти на мене, аз на тебе” или 

съглашение за взаимно правене на услуги. Използването на 



нормата „ти на мене аз на тебе”, предполага индивидът да застане 

на гледната точка на контрагента, но не на всеки контрагент, а на 

конкретния и постоянния контрагент 

- последната норма е подчинение на закона, макар че при 

командната икономика изглежда, че всяко взаимодействие е под 

контрола на държавата, то законът съвсем не е всесилен. Самите 

закони не носят абсолютен характер, а са подчинени на 

интересите на бюрокрацията и на първо място на пратийната 

бюрокрация. Подобен произвол на бюрокрацията не можеше да 

не се отрази и на отношението на обикновените граждани към 

закона. Тяхното всекидневно поведение се характеризираше с 

„двусмислие”, а именно публично демонстрираната привързаност 

към приетите в обществото норми и закони, не съотвестваше на 

вътрешното им убеждение и даже стъпваше в противоречие с 

реалните действия на хората. С други думи поведението на 

икономическите субекти в командната икономика се 

характеризираше с нормата провъзгласено подчинение на закона 

 

Констутицията на пазара, която трябва да се разглежда като съвкупност от 

взаимно обособени норми на поведение, правещи възможно, извършването 

на сделките на пазара и достигането на равновесието на него. За разлика от 

нормите на командната икономика, които стабилизираха неравновесното 

състояние на системата, тук крайния резултат от използването на 

пазарните норми, е осигуряването на стабилно равновесие на пазара в 

идеалния вариант, а именно стабилно равновесие на всички пазари, 

известния модел на общо пазарно равновесие на Валрос–Ероу–Дебра 

 

2. Конституцията на пазара  

Първата норма заложена в пазарната конституция е сложният 

утилитаризъм. Тя предполага не само ориентиране на индивида към 

максимизацията на своята полезност, но и осъзнаване от него на връзката 

между получената полезност и собствената му продуктивна дейност. 

Нормата на сложния утилитаризъм изключва несъответствието между 

равнището на потребностите и продуктивната дейност на хората. Подобно 

несъответствие, често лежи в основата на т.нар. революция на 



неадекватните очаквания, възникващи при разпространяването на високите 

потребителски стандарти сред населението на страни, непритежаващи 

висок производствен потенциал и висока производителност на труда. В 

тази ситуация възприемането на новия стандарт на потребление, налаган 

главно чрез средствата за масова информация, не засяга господстващия в 

обществото модел на продуктивна дейност. Освен това простият 

утилитаризъм, при наличието на благоприятни условия, предполага 

превръщането на максимизацията на полезността в търсене на рента. 

Алтернативата на това поведение е сложният утилитаризъм, като 

нормативно-ценностно ограничение на стремежа на индивида да 

максимизира рентата, т.е. признанието от страна на индивида на 

допустимостта да получиш печалба само за сметка на собствената си 

дейност, а не в ущърб на другия.  

Втората норма съдържаща се в конституцията на пазарната икономика е 

целерационалното действие. Ако нормата на утилитаризма задава целевата 

функция на индивида, то нормата на целерационалната дейност я 

конкретизира, свързвайки максимизацията на полезността с решаването на 

конкретни задачи. Целерационалното поведение предполага използването 

от страна на индивида на определено поведение към предметите на 

външния свят и хората в качеството на условие и средства за достигането 

на своята рационално представена и премислена цел. При непълнотата на 

информацията и ограничеността на познавателните способности за 

нейното обработване, целерационалното поведение се превръща в 

манипулиране. Ако индивидът разполага с по-голям обем информация, той 

манипулира своите контрагенти, като по такъв начин той се стреми да 

превърне околните в средство за постигане на своята цел, а именно 

максимизация на полезността. Класически пример за използване 

асиметрията на информацията от един агент в ущърб на други агенти е 

пазара на използвани автомобили и застрахователния пазар, свързан с 

т.нар. ситуация „морален риск”. Подобно поведение при моралния риск е 

получило названието „опортюнизъм”, най-общо означаващо преследване 

на личния интерес с използване на коварство, лъжа в явна и по фина 

форма. Гаранциите против превръщането на целерационалното поведение 

в опортюнизъм, могат да бъдат или от структурен, или формално правен 

характер, като пълнота на информацията, с която разполагат всички 

участници в размяната и техните съвършени познавателни способности и 

използването на специални процедури при сключването на контракти.  



Третата норма заложена в конституцията на пазарната икономика е 

доверието. Една от предпоставките за целерационалното действие се 

заключава във възможността да се формират съответстващи на 

действителността очаквания относно поведението на предметите от 

обкръжаващия свят и хората, т.е. предсказуемостта на дейността. Тогава ти 

формираш поведение, което се базира на очакваното поведение на твоя 

партньор. В условията на взаимозависимост, целерационалното действие е 

възможно само при наличие на доверие, като норма, регулираща 

отношението между индивидите. Тук при пазара нямаме персонифицирана 

форма на доверие, а имаме деперсонифицирана, защото не си длъжен да 

познаваш участниците в сделката. 

Четвъртата норма заложена в конституцията на пазарната икономика е 

емпатията (съчуствие, съпреживяване) . 

 

 

4. която съдържателно присъства в конституцията на пазарната икономика 

е емпатията, т.е. съчувствието, съпреживяването. Тя е едно от условията за 

функционирането на пазара върху основата на доверието в 

неперсонифицирана форма. Емпатията се определя като способност да 

поставиш себе си на мястото на контрагентаи да разбереш неговите 

усещания, интереси и намерения. Достъпността за разбиране и 

предсказуемостта на действието на контрагента, позволяват на индивида 

да му се доверяват. Задължително тук трябва да различаваме желанието да 

се разберат усещанията на другия върху основата на афекта, личната 

привързаност и симпатията от една страна и емпатията като елемент на 

целерационалното действие от друга. В първия случай става дума за 

психологически феномен, който по определение е ограничен от тесния 

кръг на близки, познати лица. Във втория случай индивидът се мъчи, да си 

изясни лишената от емоционалната окраска позицип на контрагента, 

независимо от това дали той е продавач, купувач, кредитор или всеки друг 

субект на пазарното отношение. Трябва да отбележим, че индивид, който 

няма опит да постави себе си на мястото на близкия човек, не е способен 

към поведение  основано на емпатията. Според социолозите на първия 

етап доверието винаги съществува в максимално персонифицирана форма 

в рамките на семейството. Именно взаимодействието с майката, 



възприемането от нея на проблемите като свои, учи детето да се доверява 

на обкръжаващите го. За това е важен не факта на лично запознанство, а 

факта на зависимост на индивида в аспекта на достигане на неговите цели 

от позициите на контрагентите. Например в основата на маркетинга на 

стоки и услуги лежи опита на производителя, да определи отношението на 

потенциалния купувач към неговата продукция, опитът да се види тя с 

очите на купувача. 

5. свободата – емпатията, която не е ограничена от определен кръг 

познати, е свързана с получаване от страна на индивида на свобода за 

реализацията на своите действия. Обусловеността на свободата на 

поведението основана на емпатията и отразена във философската 

трактовка на свободата е заложена от великия холандски мислител 

Спиноса. Дейността на човека е толкова по-свободна, колкото по-добре 

той разбира и предсказва действията на обкръжаващите го. По този начин 

последните се превръщат от препятствие за постигане на рационално 

поставената цел в условие за успех. Колкото човек е по-активен, пише 

руският филосов Евгени Иленков, колкото по-голямо количество външни 

тела той повлича в своята дейност, толкова по-голяма е неговата мярка на 

свобода, защото колкото по-добре той знае природата на външните тела, 

толкова по-умно, а може би и по-успешно той действа с тях, толкова по-

малко той изпитва тяхното непреодолимо съпротивление. Този акцент 

позволява точно да се ограничи свободата в негативен смисъл, като 

независимост на поведението на индивида от намеренията и желанията на 

обкръжаващите го от свободата в позитивен смисъл, явяваща се елемент от 

конституцията на пазара. Свободата в позитивен смисъл се заключава, не в 

отрицание на влиянието на обръжаващите индивида, а в разчитане само на 

себе си при съзнателното използване на даденото влияние за свои цели. 

Именно такава е основната форма на поведение на предприемачите, 

съзнателно и самостоятелно организирали и достигнали процъфтяването 

на своя бизнес. Пример за свободата в негативен и свободата в позитивен 

смисъл от българската практика, става ориентацията на част от 

предприемачите на границата между 70те и 80те години на 20в в борбата 

им за самостоятелност и независимост от държавните институции, а на 

друга част в създаването на бизнеса с помощта на своите собствени ръце. 

Подобен дуализъм по-късно наблюдавахме и при образуването на 

търговски фирми и т.н. 



6. доброволното подчиняване на закона отразяващо уважението към него и 

готовност доброволно да му се подчиняваш. Дадената норма е важна не 

само от гледна точка на изпълнение на задълженията по отношение към 

един от субектите на пазара (държавата), т.е. построяването на 

взаимотношенията между индивидите и държавата, върху основата на 

анализираните по-горе норми. Доброволното подчинение на закона е 

главната предпоставка за изхода на тези норми зад локалните рамки и 

тяхното разпространение сред неограничено число потенциални участници 

в пазарните сделки, а не само в рамките на дадена територия на личните 

запознанства. Например доверието между участниците в сделките се 

поддържа от ефективната защита на правата от страна на държавата. На 

свой ред наличието на точно зафиксирани от държавата права на 

собственост, облекчава взаимното разбиране на интересите и намеренията 

на страните по сделката. 

 

Конституция на пазара Конституция на планирането 

Сложен утилитаризъм Прост и ограничен утилитаризъм 

Целерационално действие Ценностно рационално действие 

Деперсонифицирано доверие Персонифицирано доверие 

Емпатия Ти на мен аз на теб 

Свобода в позитивен смисъл - 

Доброволно подчинение на закона Провъзгласено подчинение на 

закона (двусмислие) 

 

 

Транзакции и транзакционни разходи 

 

В съвременната институционална теория едно от ключовите понятието е 

категорията транзакционни разходи. Нещо повече, съществува възгледа, че 

рамките на институционалната икономика можем спокойно да говорим за 

една поддисциплина, наричана икономическа теория на транзакционните 

разходи. Преди обаче да разгледаме транзакционните разходи от гледна 

точка на тяхната същност, съдържание, количествено измерване е 

необходимо да дадем работно определение на понятието транзакция. Това 



е особено необходимо, до колкото е възможно грешно да се изпозват 

понятията обмен и контракт, като заместители на понятието транзакция. 

 

1. Понятие и значение на транзакцията – под транзакция ще 

разбираме дейността на човека във формата на отчуждение и 

присвояване на права на собственост и свобода приети в 

обществото, които се осъществяват в процеса на планирането и 

контрола за изпълнението на обещанията, а също и адаптацията 

към непредвидените обстоятелства. Това определение е 

взаимствано от един от първите американски институционалисти 

Джон Комонс, който пръв въвежда понятието транзакция. В 

статията си институционална икономика, излязла пред 1931г, той 

пише буквално, че транзакцията – това не е обмен на стоки, а 

отчуждение и присвояване на права на собственост и свобода 

създадени от обществото. Правата на свобода се разглеждат като 

отделна категория. В този случай се използва правната гледна 

точка, до колкото правата на човека, в това число и правото на 

свобода, не принадлежи към категорията права на собственост в 

юридическия смисъл, даже ако не се ограничи с континенталната 

правова традиция и отчетем особеността на обикновеното право. 

Заедно с това в рамките на новата институционална икономическа 

теория, правата на човека, в това число правото на свобода, 

напълно могат да се разглеждат в рамките на правата на 

собственост, до колкото основния акцент в определението на 

правата е свързан със стимули. Има и още един друг аспект на 

определението за транзакция. Институциите осигуряват 

разпространяването на волята на отделния човек зад пределите на 

областта, в рамките на която той може да влияе върху 

обкръжаващата го среда непосредствено със свойте действия, т.е. 

в рамките на физическия контрол. В резултат на такова 

разпространение, следва да се говори за транзакция в отличие от 

индивидуалното действие, като такова или обмяната на стоки. До 

колкото отправна точка в построяването на неокласическия модел 

е човекът и индивидуалния му избор, то преди всичко е 

необходимо да се спрем на съдържанието на понятието 

транзакция във втория смисъл. Следва да се отбележи, че 



понятието индивидуално действие и понятието транзакция 

съществува момент на тъждество, до колкото и в двата случая 

става дума за действията на човека, като проявление на неговата 

воля. До тогава когато се разглежда транзакцията в явен вид 

трябва да бъдат определени ограниченията, социалния фон или 

контекста, в който тези действия се разглеждат. Използвайки 

терминологията на К. Маркс, можем да говорим за транзакцията 

като обществено определена форма на действие на индивида, в 

резултат на който самият индивид става обществено определен. 

По такъв начин транзакцията се оказва действие, възникнало от 

взаимодействието между хората. В икономическата теория 

взаимодействието между хората се разглежда на фона на такива 

ключови допускания като ограничеността на ресурсите, 

следването на собствените интереси и др. Ето защо всяка 

транзакция съдържа в явна форма три момента  едновремено 

явяващо се отражение на три вида соц. неща – конфликта, 

зависимостта и порядъка. В първо приближение конфликтът може 

да се определи като отношение на взаимоизключване по повод 

използването на ограничения ресурс. Взаимозависимостта се 

дефинира като отношение отразяващо взаимното разбиране на 

възможностите за повишаване на благосъстоянието посредством 

взаимодействието. А порядакът – това е онова отношение, 

посредством което се определя не само сумарната печалба, но и 

нейното разпределение между заинтересованите страни. В 

дадените отношения се проявява „излизането на човека” от 

собсвените му граници, добавени към физическата природа на 

друга природа, която Дюрхейн нарина социо-културна природа. 

Средство за такова „излизане” се оказват правилата, които 

регулират дейността на човека. Излизането се проявява в това, че 

хората с висока вероятност, очакват резултати, които стават все 

повече и повече отдалечени от кръга на техните индивидуални 

знания, а също и непосредствено не могат да бъдат реализирани 

чрез физическия контрол от страна на човека,който разглеждаме. 

Характерен пример за транзакция е придобиването от 

икономически агент на права на собственост върху поземления 

парцел. Съдържанието на дадения акт излиза далеко зад 

границите на това, което непосредствено прави дадения човек – 



събиране на информация, провеждане на преговори, оформяне на 

покупката с предварително изучаване на историята на дадения 

парцел, неговото застраховане и т.н. В предложеното определение 

за транзакция се проявява и известна взаимодопълняемост. От 

една страна с неокласическата теория, поставяща акцент върху 

една форма на индивидуалното поведение и от друга страна с 

новата историческа школа, внасяща в теорията историческа 

определеност и заедно с това, изключваща от анализа собственото 

поведение на човека като икономически агент. Предложеното 

определение и коментарите по него дават възможност да се 

формулира програмата за по-нататъшното изложение на този 

проблем 

- Видове транзакции 

- Да се установи съотношението между понятието транзакция от 

една страна и понятията на облем на стоки от друга 

- Да се изясни от какво са обособени едновременното 

съществуване на различните видове транзакции и процеса на 

заместването на един тип от друг тип. 

 

2. Видове транзакции по Комънс  - значението на класификацията 

на транзакциите се изразява в това, че тя показва възможностите 

за сравнителен анализ на дискретните институционални 

алтернативи, опосредстващи размяната между икономическите 

агенти. Дискретните институционални алтернативи – това е 

съвкупността от системно затворени неделими набори от правила, 

опосредсващи взаимодействието между хората по повод 

ограничените блага. Един от вариантите за класификация на 

транзакциите е бил предложен от Команс. Той отделя три типа 

транзакции – сделка, рациониране и управление. В сделката 

(търговската транзакция) за осъществяване на фактическото 

отчуждение и присвояване на правата на собственост и свобода е 

необходимо едновременното съгласие на страните, основано на 

икономически интерес на всяка от тях в съответствие с 

относителната сила на преговарящите, юридическия им статус и 

други.  По такъв начин в дадената транзакция, условието за 

усвояване на блага от един, е признание на контрагента за 



наличие на ценност във вещта, не по-малка от онази, която 

обладава за него вещта, негова собственост. Търговската 

транзакция е единствената форма, в която е възможно да се 

съблюдава условието за симетричност на правните отношения 

между контрагентите. Именно тя се оказва съществен момент в 

системата за симетрично-избирателен обмен. Може също да се 

каже, че в търговските транзакции се съдържат 2 статистически 

правни отношения, при това в рамките на едното отношение, 

страната обладаваща правото, се оказва обременена със 

задълженията  в рамките на другото правото правоотношение и 

обратното. Разглеждането на симетрично-избирателната размяна 

като доминираща форма на взаимодействие между икон. агенти 

въобще, може да доведе до отъждествяването на транзакцията и 

размяната или само до формалното им разграничаване. На свой 

ред такова опростяване създава допълнителна сложност. За 

сравнителния анализ на различните форми на икономическа 

организация, един вид своеобразен пазарен редокционизъм, 

когато всички форми на взаимодействие между хората са 

представени като пазарни. Отличителен признак на търговската 

транзакция по мнението на Комънс е не производството, а 

предаването на богатството, а по точно правата на собственост от 

един икономически агент на друг. Оценката на дадения признак 

зависи от признанието или непризнанието на производителността 

на размяната на блага, който непосредствено се оказва свързан 

именно с дадената форма на транзакция. За разбиране структурата 

на транзакциите ще се възползваме от хипотетичния пример 

предложен от американски институционалист. Участниците в 

търговската транзакция с минимален формат са пет страни, всяко 

от които от начало е потенциална, а след това фактическа 

участница на законния процес на отчуждаване и присвояване на 

правата на собственост. Тези пет страни са: двама продавачи, 

двама копувачи и някой изпълняващ функциите на гарант. Във 

връзка с осъществяването на дадена транзакция могат да се 

отделят четири типа отношения и свързаните с тях проблеми на 

потенциално конфликтни ситуации.  



- Проблемът за взаимотношенията между конкурентите, който 

може да бъде сюблимен в понятията алтернативни едно на 

друго (лоялна – нелоялна) 

- Проблемът за равните възможности, в частност в рамките на 

отношенията на един от купувачите към продавачите или на 

един от продавачите към купувачите, е възможно възникването 

на дискриминиращи условия, във форма на установяване на 

различни цени за една и съща стока 

- Проблемът за силата на преговарящия – в дадения случай се 

установява било ли е сключено съглашение без принуждение, 

без лъжа с приемане на принципа на равните възможности. До 

колкото силата на преговарящите може да зависи от 

съгласуваността на действията на страните, върху основа на 

съглашението, то конфликтът може да възникне в резултат на 

злоупотреба с наличните имущества в силата на преговарящия 

- Конституционната проблема за прилагане на закона – в 

дадения случай проблемът възниква тогава, когато съдът 

неправомерно е лишил един от участниците в транзакцията с 

част от правата на собственост или на свобода. Да обърнем 

внимание на това, че всички изброени по-горе видове 

отношения, кореспондират с проблеми, които са признати за 

ключови в сферата на конкурентната политика като например: 

нелоялната конкуренция, злоупотребата с доминиращото 

положение, съглашенията ограничаващи конкуренцията, 

неправомерните действия на органите на властта. Що се късае 

дп времевия аспект на търговската транзакция, Комънс 

разграничава три стадия – 1ви стадий – преговори. Дадения 

стадий завършва с достигане на съглашение за намеренията. 

2ри стадий – контракт – разпределение на правата и 

задълженията в хода на разработката и сключването на 

договора. 3ти стадий – изпълнение на контракта – в рамките на 

дадения стадий, всяка от страните завършва или се въздържа 

от извършванена действия, в съответствие с договора. След 

изпълнение на условията на договора, търговската транзакция 

е завършена. Като пример за търговска транзакция можем да 

посочим действията на пазара на труда, които реализират 

наемния работник и работодателя или техните съюзи. 



Търговската транзакция е също поведението на законодателите 

на политическия пзар, действието на кредитора и 

кредитоискателя на пазара на временно свободни парични 

средства и др. Всяка от страните самостоятелно приема 

окончателното решение за участие в размяната, макар че 

последната може да бъде и несиметрична. От тази гледна 

точка, търговската транзакция се осъществява между равни в 

правно отношение, но не задължително равни от гледна точка 

на силата на преговарящите. Както показват изследванията в 

областта на новата икономическа история, в условията на 

необремененост и асиметрично разпределение на 

информацията, даже отношенията между робите и 

робовладелците могат от части да бъдат обяснени с термините 

на търговската транзакция. Робовладелецът притежаващ набор 

от права на собственост върху роба, включвайки и правото на 

капиталова стойност, може да размени част от правомощията с 

лоялното отношение от страна на роба, което се изразява в по-

грижовното отношение към използваните оръдия на труда, по-

ефективната работа при равни други условия. Под равни други 

условип се разбира твърдостта и разклонпването на системата 

на контрол, функционирането, на която е съпроводена с 

разходите от една страна, а от друга когато отдаваме правото 

на осъществяване на контрол върху някого други му, тогава е 

възможно да убием този договор. В крайна сметка във всеки 

случай същността на търговската транзакция се състои в 

размяна на права на собственост, върху основа на 

доброволното съглашение между разменящите страни, което 

се явява в следствие от симетричността на правните 

отношения, в които се оказват дадените икономически агенти. 

Признаването на възможността за асиметрично положение на 

икономическите агенти в преговорите, позволява не само да се 

обяснят особеностите на разпределенителните процеси в 

рамките на съществуващите правила на играта, но и да се 

изменят самите правила. От тази гледна точка може да се 

говори за аналогични типове транзакции по повод правилата. 

Асиметричността в дадения случай може да се прояви в 

преимуществото на първия ход, който позволява на един от 



играчите да измени структурата на платежната матрица, че 

предпочитаната за него стратегия на конкурента му, да стане 

доминираща. Самостоятелен теоретичен проблем се явява 

термина доброволност. С такъв разчет, че да може да се 

осигури неговата операционалност, проверяемост приложена 

към анализа на конкретната ситуация. Известно е, че много 

сделки, които на пръв поглед са доброволни, се извършват под 

въздействието на заплаха, по адрес на една от страните. В 

същото време доброволността на сделката може да бъде 

поставена под съмнение, не само поради факта на заплахата, 

но например и от дезинформирането на контрагента.  

В транзакцията на управлението, ключов е въпросът за отношение 

– подчинение, което предполага такова взаимодействие между 

хората, когато правото да се приемат решения, принадлежи само 

на едната страна, в следствие на делегиране на права. По такъв 

начин в транзакцията на управлението една от страните, обладала 

правното имущество, което съответства на второто статистическо 

правно отношение – по Хохфелф, именно „привилегия – 

отсъствия на права”. Даденият вид транзакция съществува във 

вътрешно фирмените отношения, в бюрократическите 

организации, а в по-широк план във вътрешно-юридическите 

отношения. Транзакцията на управлението съществува по силата 

на това, че правото за приемане на решение, съответно правото на 

свобода по Комонс, се обменя за доход, за очаквана полезност, 

която е длъжна да превишава тази, която съответства на пазарната 

ставка на работната заплата. Във връзка с това, условията на 

договора  за наем на работната сила, радикално се отличават от 

условията на другите доброволни контракти, правейки 

необходимо отделянето в качеството на особено право на правото 

на свобода. Използвайки дадения пример, можем да отблежим, че 

в стопанската практика, съществува сноб от транзакции като 

чисти типове, които конституират взаимодеиствието между 

икономическите агенти. Основният резултат от транзакцията на 

управлението, по мнението на Комонс, е производството на 

богатство, а не неговото преразпределение от ръка на ръка, както 

е при търговксата транзакция. Комонс всъщност изповядва тезата, 

че фирмите произвеждат богатството, а пазарите го 



преразпределят. Типичен пример за транзакция на управлението е 

поведението на следните двойки роб и робовладелец, работник и 

майстор, началник и подчинен. В транзакцията на управлението, 

поведението е асиметрично, което е следствие от 

асиметричността на правното положение на страните. Като обект 

на търговската транзакция са правата върху разменните блага, а 

обект на транзакциите на управление фактически е една от 

страните на правни отношения. При транзакцията на управление, 

робовладелецът, майсторът или началникът издават команди,а 

робът, работникът или подчиненият ги изпълняват, независимо от 

факта, съвпада ли това с техните интереси или не. Смисълът на 

издаването на команди се състои в едностранно ограничаване на 

набора от допустими действия,които могат да предприемат 

робите, рабониците или подчинените, или в спецификация на 

техните конкретни действия. 

 

 

Институционална икономика 

21.04.2010 

 

2. Транзакции и транзакционни разходи 

 

Транзакцията на рационирането - асиметричността на правото положение 

на страните се съхранява, но мястото на управляващата страна се заема по 

мнението на Комонс от колетивния орган, изпълняващ функцията по 

спецификацията на правата. Пример за транзакция на рационирането са 

следните действия: 

 Съставянето и приемането на фирмения бюджет от съвета на 

директорите 

 Изготвянето на държ. Бюджет от правителството и утвърждаването 

му от парламента 

 Решенията на арбитражния съд по повод споровете между фирмите 

посредством които се разпределя и преразпределя богатствот и т.н. 



 

Първоначалната спецификация на права на собственост като реакция на 

възникването на външни ефекти, в резултат на изменение на технологията 

или действието на други фактори, не е нищо друго освен транзакция на 

рационирането. Заедно с това тук е възможно обръщането на едната страна 

към другата, което външно може да прилича на преговори. За 

доказателство на възможността за присвояване или на обусловеността на 

отчуждението е необходимо да се представят достатъчно основания, обаче 

само едната страна обладава изключителното или формалното право да 

приеме окончателното решение.  Рационирашият събект тук не е задължен 

непременно да притежава възможността да определя действията на 

рационирания, както това е налице в транзакцията на управлението. 

В транзакциите на рационирането отсъства и елемента управление. В 

отличие на транзакцията на управлението, тук активна роля в реализацията 

на правата на свобода изпълняват претендентите за съответстващата част 

от богатството. Чрез транзакцията на рационирането, по мнението на 

Комонс, се осъществява разпределението на ботагството към един или към 

друг икономически агент. Обаче, последното предполага съществено 

определние на процедурата на обръщане, която практически е изключена в 

транзакцията на управлението.  

В отличие от търговската транзакция, тук преговорите се осъществяват във 

вид на излагане на аргументи, подаване на молби, демонстриране на 

красноречие и т.н. По такъв начин редът на действие в транзакциите на 

управлението и рационирането за всяка от страните определя особеностите 

на получения резултат. 

Типологията на транзакциите в концепцията на Комонс се оказва тясно 

свързана с понятието работещи правила. Именно работещите правила 

определят типа на транзакцията. В този план съотношението между двете 

понятия е потвърждение на тезиса за това, че посредством правилата 

транзакцията се достроява, включвайки в качеството на допълващ елемент, 

наред с конфликта и зависимостта и отноението на подреденост. 

За да навлезамем по – дълбоко в тази марерия тр да знаем: 

1. Какви са основанията за съществуването на различни видове 

транзакции? 



2. По какъв начин изглеждат тези транзакции в реалния живот? 

 

Най – общият отговор на първия въпрос е свързан със съществуването на 

транзакционните р – ди, които правят едни или други видове транзакции 

повече или по – малко икономични, в зависимост от обстоятелството на 

време и място. А отговорът на втория въпрос означава идентификация на 

реалната транзакция и нейната съпоставимост с идеалния тип. Ако 

говорим прецизно, едни и същи операции могат да бъдат опосредствани от 

различни типове транзакции в зависимост от правилата, които определят 

взаимоотношенията между икономическите агенти. 

 

3. Теорема на Коуз 

Фундаменталното произведение на Р. Коуз, в което за първи път е 

формулирано понятието за транзакционни разходи, е излязлата през 

1937 г статия „Природата на фирмата”. По – късно той тазвива своите 

възгледи в статиите си „Федералната комисия по връзките” (1959) и 

”Особено проблема за обществените разходи” (1960). Най – важното 

послание в тези статии е, че когато транзакционните разходи са високи, 

тогава институциите за от голямо значение. В оригинал то звучи така... 

„ Преразпределението на правата на собственост възниква върху 

основата на пазарния механизъм и води до увеличаване на стойността 

на произвежданата продукция и следователно крайния резултат, който 

максимизира ценността на производството не зависи от правното 

решение, т.е. относително първоначалната спецификация на правата на 

собственост.  

Анализът, извършен на обществените (социалните) разходи, извършен 

от Коуз позволява на Джон Стиглер да формулира т.нар. теорема на 

Коус, според която ако правата на собственост на всички страни са 

точно определени (специфицирани), а транзакционните разходи са 

равни нула, то структурата на производството и крайния резултат не 

зависят от изменението в разпределението на правата на собственост, 

ако се абствахираме от ефекта на дохода. Това според Стиглер означава, 

че в условията на съвършена конкуренция частните и обществените 

разходи са равни. Последвалите експериментални изследвания по – 

късно показват, че теоремата на Коуз е вярна за ограничено число 

участници в сделката (не повече от 2 -3ма). В тези случаи, ако 



участниците могат да се договорят сами възникването на даден 

конфликт и разходите за такива преговори са нищожно малки, т.е. 

транзакционните разходи са нула, то в условията на съвършена 

конкуренция се достига максимално възможна ценност на 

производството. При нарастване на числеността на участниците в 

сделката мн рязко се увеличават транзакционните разходи и 

предположението,че те са нулеви вече е икономически некоректно. 

 

4. Същност на транзакционните разходи  

При дефинирането на категорията транзакционни разходи няма 

единство в мненията на различните автори. Сега с първо приближение 

можем да кажем, че транзакционните разходи са еквивалент на 

триенето в механичните системи, отнесено към икономическата 

система. Например унгарският икомомист Януш Корндай направо 

използва термина триене за описание на факторите, възпрепядстващи 

опреративносо сключване на търговските сделки между пазарните 

агенти. Ето защо транзакционните разходи са всички разходи, които се 

правят за да се осъществи координацията и взаимодействието между 

икономическите субекти. Това са разходите, свързани с размяната на 

правата на собственост и тяхната защита и още транзакционните 

разходи може да се разглеждат като разходи по издръжката на 

икономическата система.  

Дефинирането на понятието транзакционни9 разходи ни дава 

възможност по нов начин да тълкуваме общите разходи за 

производството. Според американският новелист Дъглас Норд, общите 

разходи включват 2 групи разходи: 

 Призводствени (трансформационни) разходи – разходи за 

вложение в ресурси, както и разходите за физическото им 

трансформиране в п-са на производството 

 Транзакционни (операционни) р – ди – разходи за транзактиране, 

а именно дефиниране, защита и изпълнение на правото върху 

собствеността на стоките. 

 

Когато преминем от по – общото дефиниране на транзакционните разходи 

към задълбочен анализ на това кои са причините, довели до появата на 

такъв род разходи в условията на несъвършената конкуренция, в 



икономическата литература се очертават 3 различни позиции. Според 

руския учен Андрей Олейник това са подходът на теорията на 

транзакционните разходи, подходът на теорията за обществения избор 

и на трето място подходът на теорията на споразуменията 

(съглашенията).  

Първата теория корегира неокласическата теория, според която 

пазарните агенти притежават пълна информация за сделката и не се налага 

да правят разходи за нейното придобиване. Представителите на тази школа 

считат, че разходите за получаване на информация са ключът към 

транзакционните разходи, като според тях последните се състоят от 

разходи за измерване на имащите парична стойност свойства на това, 

което подлежи на размяна и разходи по защита на правата и 

контролирането и привеждането в действие на споразуменията. 

Информационните разходи от своя страна са разходите, направени за 

идентификация на продавачите и на цените на пазара.  

Според Стиглер, факторите, които определят величината на 

транзакционните разходи са : 

 Броят на купувачите и продавачите 

 Продължителността на тяхното присъствие на пазара 

 Степента на еднородност на пазара 

 Географската дължина на пазара. 

 

Теорията на транзакционните разходи, като част от теорията за 

информационните разходи се появява исторически тогава, когато поради 

развитието на пазара, нараства относителния дял и значението на пазара на 

информация в общия обем на пазарните сделки. Еволюцията на пазарните 

отношения води до това, че в националната икономика в различни 

периоди, отделни сектори заемат водещо място. Тогаа се появяват и 

съответните икономически теории, които ги изследват. Например теорията 

на физиократите поставя в центъра на своя анализ пазара на 

селскостопански продукти. Стария институционализъм – пазара на труда. 

Теорията на икономическата динамика, разработена от Йозеф Шумпетер, 

поставя в центъра на вниманието пазара на предприемаческите услуги. 

Кейнсианството – фондовия пазар. Монетаризма поставя в центъра на 

вниманието паричния пазар. Теорият на транзакционните разходи поставя 

вниманието върху пазара на информация. 



Втория подход – теорията за/на обществения избор тя обяснява 

възникването на транзакционните разходи с проблемите, възникващи при 

всяко съгласуване на позициите на индивидите и групите по повод 

консумацията на обществените блага. Това е така, защото обикновено е 

невъзможно да се достигне съответната договореност поради стремежът на 

всеки индивид да прехвърли разходите за получаването на желания 

резултат, при производството на обществените блага, върху околните. 

Това е познатият на теория проблем за гратисчията, описан добре от 

американският учен Мансът Олсън. 

Според Коуз възможностите за увеличаване ефективността на използване 

на ресурсите е важна предпоставка, за да се осъществи размяна на 

правомощие между двама икономичесвки агенти. При това и двете страни 

много добре осъзнават потенциалните изгоди, които биха получили при 

осъществяването на тази размяна. Но за съжаление отсъства съгласие 

между тях за начина, по който да се разпределят справедливо ерзултатите 

от тази сделка. Най – остро възниква този проблем при увеличаване на 

броя на участниците при еразмяната на правомощия. Даже, ако 

транзакционните разходи е равен на нула, щом броя на участниците расте 

или се усложнява, посредством появата на различни групи, които 

заместват индивидите и, които са в основата на размяната, е малко 

вероятно да се изпълнят условията на теоремата на Коуз. 

Според Олсън, има вероятност, и разходите за постигането на 

споразумение и бавното вземане на решения да направят обществото, 

вземащо решение чрез консенсус между групите, неефективно при всяко 

положение. Ето защо според него много важен е изводът, че няма да има 

страни, в които да се осъществи симетрично организиране на всички групи 

с общ интерес и по този начин да се постигнат оптималнио разултати чрез 

постигане на всеобщо споразумение. Не може обаче да се твърди, че 

съществува линейна зависимост между величината на транзакционните 

разходи и броя на участниците в сделката, даже и тогава, когато допуснем, 

че транзакционните разходи се свеждат само до разходи за съгласуване. 

Както правилно се подчертава в литературата, обикновено 

транзакционнита разходи са големи, както при голям, така и при малък 

брой на участниците. Изследванията показват, че тези разходи са доста 

ниски единствено при размяната на правомощия в рамките на семейно – 

родствените структури, клановете на мафията, комюнитарните структури 



(съпоставими структури-напр. 2 организации на младежи или нещо друго), 

дружеските отношения и другите социални мрежи. 

Третата теория – тоерия на споразуменията допълва неокласическата 

теория, тъй като според нея пазарните съглашения никога не могат да се 

осъществяват във вакуум. Те винаги са съприкосновени с други 

споразумения – индустриални, граждански, традиционни, екологически, с 

общественото мнение, с творческата дейност и др. В теорията се счита, че 

този тезиз е разумен, защото значителна част от всекидневната дейност на 

икномическите агенти се намира на границата между различните 

споразумения и следователно не би могла да се регулира само от норми, 

отнасящи се до едно или друго споразумение. Ето защо съвсем 

справедливо представителите на тази теория считат, че транзакционнита 

разходи фактически са разходите, направени за съгласуване на 

изискванията на напълно противоположни норми от различните сфери на 

човешката дейност.  

Нещата се усложняват още повече, когато едната страна по сделката има 

по – добра или повече информация от другата. Тогава тук възниква 

проблемът за асиметричността на информацията, който е развит от трима 

американски учени – Джордж Акерлоф, Майкъл Спенс и Джоузеф 

Стиглиц. Когата няколко информационни системи съществуват 

едновременно и паралелно, винаги се създават условия за асиметрия на 

информацията. Сблъсъкът на различни споразумения изисква високи 

разходи за търсене и обработка на информацията и създава условия за 

реализация на опортюнистическо поведение, което измества 

традиционното за неокласическата школа целерационално поведение. 

 Асиметричността на информацията и противоречивостта на нормите, 

които се използват при сключването на сделките създава предпоставки на 

индивидите да преследват собствените си интереси в ущърб на интересите 

на партньорите. Опортюнистическо е това поведение, при което един от 

участниците в сделката се отклонява от условията на сключения договор с 

цел получаване на печалба за сметка на партньорите. Не само, че едната 

страна знае повече от другата за някои от характеристиките, имащи 

парична стойност, но той или тя могат да спечелят от скриването на 

информация. Според строгото поведенчеко предположение за 

максимизиране на богатството една страна в размяната ще мами, краде и 

лъже, когато възможността на това действие надвишава стойността на 



алтернативните възможности, които са на нейно разположение. Опитите на 

икономическите агенти да се предпазят от негативните последствия от 

информационната асиметрия довежда, според Акерлоф, до раждането на 

редица пазарни институции, които имат за цел да смекчат тези последици. 

В заключение можем да кажем, че свят с нулеви транзакционни разходи не 

съществува, защото: 

 Днешните пазари са несъвършени 

 Пазарът винаги е включен в едно по – сложна и всеобхващаща 

система от норми и правиала. 

 

Ето защо транзакционнита разходи обикновено изразяват цената, която 

плаща всяка икономическа система за несъвършенството на своите пазари. 

Доколкото транзакционнита разходи по своята природа представляват 

социални загуби, те препятстват позитивните процеси и ускоряват 

негативните.  

 

5. Видове транзакционни разходи 

Класификацията на транзакционните разходи обикновено се извършва като 

се използва подходът на Оливер Уйлямсън, който счита че тези разходи 

възникват във времето в следната последователност: до процеса на 

размяната, в процеса на самата размяна, след размяната. 

Трябва да се отбележи че с развитието на общественото разделение на 

труда, задълбочаването му, развитието на неговата специализация и 

коопериране води до нарастване на транзакционните разходи. Величината 

им до голяма степен се детерминира и от господстващата форма на 

собственост в обществото.  

Един опит за класификация ще ни покаже, че транзакционните разходи 

могат да се групират по следния начин: 

 Разходи за търсене на информация – включват всички разходи, 

свързани с получаването на информация за ситуацията на пазара, за 

потенциални партньори, а също и за загубите, свързани с 

непълнотата и несъвършенството на придобитата информация и 

предопределените от това грешни решения 



 Разходи за водене на преговори – включват разходите за водене на 

преговори, за условията на размяната, за избор на формата на 

сделката и редица други 

 Разходи за измерването – включват разходите по измерване на 

свойствата на стоките и услугите, които имат парична оценка и 

разходите по измерване на променящите се характеристики на 

функционирането на агентите. При това в много от случаите е 

възможно само косвено измерване, а при други случаи непременно 

се инкасират грешки в самото измерване 

 Разходи за сключване на договорите – включват всички разходи за 

юридическо или за нелегално оформяне на сделката, които в някои 

случаи могат да бъдат доста високи 

 Разходи за мониторинг и недопускане на опортюнистическо 

поведение – включват разходите за контрол по съблюдаване на 

всички условия по сделката и разходите за предотвратяване на 

отклонение от тези условия от страна на партньорите 

 Разходи за спецификация и защита правата на собственост – 

включват разходите по издръжка на съдебната система и на всички 

органи, поддържащи реда в обществото. Към тях трябва да се 

прибавят разходите, необходии за възстановяване на нарушените в 

хода на изпълнение на договорите права, а също и загубите от 

лошата спецификация на правата на собственост и ненадеждната им 

защита 

 Разходи за защита от трети лица – включват разходите за защита от 

претенциите на трети лица, напр. държавата, организираната 

престъпност, които могат да присвоят част от полезния ефект, 

получен в резултат на сделката 

 

В заключение на тази част трябва да подчертаем, че разходите при 

транзактирането са се променяли съществено във времето и се 

разлизачават съществено в различните съвременни икономики. 

 

6. Измерване на транзакционните разходи  

Измерването на транзакционните разходи може да се извърши на микро- и 

на макроравнище.  

На микроравнище това става, като за всеки конкретен случай се сумират 

всички разходи, свързани с транзакциите на всеки един етап от 

подготовката, сключването и реализацията на сделките. 



Оценката на транзакционнита разхоси на макроравнище обикновено се 

извършва на базата на методиката разработена от Джон Уолис и Дъглас 

Норт. Според тях за целта трябва да различаваме два сектора в 

националната икономика: 

 Трансформационнен, чиято основна функция е преработка на 

материалните блага, като към него се отнасят промишлеността, 

селското стопанство и строителството 

 Транзакционнен сектор, обслужващ процеса на преразпределението 

на ресурсите и продукцията. Към него се отнасят търговията на едро 

и на дребно, транспорта, съобщенията, финансовите и банковите 

услуги, застраховането, операциите с недвижима собственост, 

разходите зауправление на всички отрасли, разходите на държавата 

да съдебна и правохранителна дейност, както и за управление на 

държавата.  

 

Когато липсват преки данни за измерване на динамиката на дъвкупните 

транзакционни разходи обикновено се прибягва към системата на 

косвените оценки, свързани с динамиката на развитието на горните два 

сектора, на база на сравняване напр на темповете на растеж икли спад на 

производство в тях, делът на заетите, а също така и на относителния дял на 

тези сектори в БВП.  

Изследването на Уолис и Норт показва, че за период от 100 години делът 

на транзакционния сектор на САЩ в БВП нараства от 26% през 1870 до 

55%  през 1970. Затова пък транзакционните разходи на единица БВП са 

се съкратили като до голяма степен това е заради изпреварващия ръст на 

държавния транзакционнен сектор.  

Според американските учени три са оцновните фактори обусловили тази 

промяна: 

 Задълбочаване на разделението и спецификацията на труда 

 Техническия прогрес в промишлеността и транспорта, съпроводен от 

увеличаване размера на фирмите 

 Засилване ролята на правителството в отношенията му с частния 

сектор. 

 

Няколко особености на развитието на тези процеси в Източна Европа: 



 Размерът на транзакционните разходи като дял от БВП са 

многократно по – ниски от тези в развитите страни. Например ако 

разходите на държавата за съдебната и правохранителната система в 

Русия през 1997 година представляват 1,6% от БВП, то в САЩ още 

през 1970 г. те са били 13,9%. Това означава че по този начин 

основната част от транзакционнита разходи носят икономическите 

агенти, а не държавата и означава, че теоремата на Коуз ще се 

реализира трудно в условията на преход 

 Възникването на нов тип национална икономическа система, с 

основни елементи – фирмите, като икономически молекули, довежда 

като правило да ръст на транзакционните разходи, в сравнение с 

периода до провеждане на реформите. Това се отнася както до 

отделната фирма, така и за националната икономика в нейната 

цялост. За фирмите това е вярно както за приватизираните, така и за 

нововъзникналите 

 Институционалните преобразования, насочени към либерализация на 

пазара и спецификация правата на собственост, които според 

теорията трябва да водят до намаляване на тразнзакционните 

разходи при условията на пехода в действителност водят то техния 

ръст 

 Цялата съвкупност от разходи има тенденцията да намалява, защото 

наред с ръста на транзакционните разходи се забелязва по – бързото 

намаляване на алтернативните разходи. Косвено потвърждение на 

тази тенденция е дълбокия спад на промишленото производство през 

последните години и особено на неефективните производства. 

 

В заключение можем да подчертаем, че понататъшните институционални 

преобразования в трансформиращите се икономики трябва да спомагат за 

по –голяма спецификация на правата на собственост, за да се пречупи 

негативната тенденция за реален растеж на транзакционните разходи, 

защото главната функция на икономическите институции винаги е била 

икономията на тези разходи. 

 

Изменение на институциите във времето 

 

 Функционирането и развитието на съвременните национални 

икономики представляват процес, наситен с постоянни изменения. Те 

протичат във всички сфери на обществения живот, в т.ч. и стопанския 



живот, в резултат на действието на такива фактори като развитието на 

науката и технологията, конкуренцията между икономическите агенти, 

вмешателството на държавата в икономиката и др. Когато се променят 

условията за приемане на стопански решения, наред с тях се налага да се 

изменят и правилата на икономическо поведение, които наричаме 

институционални изменения. 

 Създаването на такава теория би могло да се опира на следните 

методологически предпоставки: 

1) на възгледа, че изучаването на институционалното изменение е 

предмет главно на икономическата теория. Това означава, че наред с 

измененията на икономическите институции и тяхното влияние върху 

другите сфери на обществения живот, тази теория ще прилага 

икономическия инструментариум при изследването на всички социални, 

политически, културни, юридически и други фактори. 

2) На разбирането, че трябва да се обърне специално внимание на 

проблемите на изменението на правата на собственост и на механизмите за 

принуждение за тяхното изпълнение. Няма съмнение, че налагането на 

нови правила за защита правата на собственост, не би могло да бъде 

ефективно без надеждна система за тяхната защита. 

3) Изменението на правилата за икономическо поведение не 

трябва да се разглежда въобще и по принцип, а конкретно за всяка 

социална група, обособила се по социални, политически, етнически и 

други признаци. Няма съмнение, че всеки икономически субект получава 

или загубва едни или други икономически възможности или предимства в 

процеса на осъществяване на своята стопанска дейност и това 

задължително трябва да се познава добре. 

4) Взаимодействието между формалните и неформалните правила 

е необходимо да се изучава в цялото им многообразие и форми на 

проявление. В никакъв случяй не може да се приема „а приори” тезата, че 

промяната на първите води до автоматични промени във вторите. 

5) При изучаване на институционалните изменения, много важно 

е да се знае, че съществува зависимост между текущите икономически 

процеси и предшестващите. Затова провежданата в момента икономическа 

политика трябва да се съобразява с традициите в тази област и с 

очакванията на икономическите агенти за постъпателно развитие на 

институционалните изменения. 

6) Институционалните изменения, които са свързани с 

икономически реформи винаги са съпроводени с по-големи или по-малки 

транзакционни разходи. Затова при институционалното проектиране 

задължително трябва да се оценява предполагаемият им размер, за да се 

знае цената, която ще плати обществото за тяхното осъществяване. 



Всяка инономическа теория, в т.ч. и теорията за институционалните 

изменения се проявява в 2 форми: позитивна и нормативна теория. 

 

1. Позитивната икономическа теория за институционалните 

изменения. 

 Тази теория трябва да предлага удовлетворително решение на 3 

стандартни задачи, стоящи пред всяка научна теория: 

1) да опише подробно същността, съдържанието и видовете 

институционални изменения. 

2) Да обясни характера на тези изменения с термините на 

икономическата теория. 

3) Да предскаже възможните институционалните изменения в 

бъдеще време и влиянието, които тези изменения оказват върху 

институционалната среде. 

Описанието на институционалните изменения трябва да се базира на 

описанието на икономическите институции. Необходимо е също да се 

различават качествени и количествени характеристики на определени 

случили се изменения с дадени институции и да се опишат самите процеси 

на промяната, като се разгледа динамиката на крайните резултати. Това е 

особено важно за онези правила, които имат масово приложение, например 

законите, защото те касаят поведението на всички икономически агенти в 

дадена икономическа система. 

 

Задачата да се обяснят институционалните изменения е свързана с 

логическото извеждане на станалите промени в определен действащ 

теоретичен модел. Много често това е съпроводено с анализ на факторите, 

обусловили промяната и на описание на крайните резултати от тези 

изменения. Важно е също да се знае, че икономическата теория на 

институционалните изменения трябва да дава икономическо обяснение на 

последното. Тези обяснение е необходимо да се базират на теоретическите 

модели на икономическото, а не на някакво друго поведение на пазарните 

субекти, действащи в съответствие с изследваните правила. Затова е 

необходимо да се представи всяко институционално изменение като 

процес, включващ следните 3 етапа: 



1ет. - възникване на идеален модел на новото правило или изменение 

на съществуващите правила. 

2ет. - Разпространяване на тази идея сред нейните потенциални 

ползватели. 

3ет. - Разпространяване на самото изменение като нови, реално 

осъществяващи се поведенчески актове сред икономическите агенти. 

 

В рамките на всеки от тези етапи действат спицифични механизми, 

посредством които се осъществяват действията, съставляващи тяхното 

съдържание. Доколкото реализацията на някакъв механизъм, действащ на 

предшестващ епат не предопределя еднозначно какъв ще е механизма, 

действащ на следващ етап, описанието на цялото многообразие от форми 

на институционалните изменения, може да бъде формулирано в типология 

на механизмите, реализиращи се на всеки етап. 

1 етап – в литературата в качеството на механизъм на възникване на 

идеята се разглежда взимането на готови правила от други теории, още 

сплонтанното им възникване и още целенасоченото им създаване, 

наричано институционална иновация. 

2 етап – механизмите на разпространение на идеите обхващат такива 

форми на комуникации като социалното обучение, целенасоченото 

информиране на обществото, индивидуалното обучение на 

икономическите агинти. 

3 етап – в качеството на механизъм за разпространение на 

същинските институционални изменения се проявяват политическия пазар 

и пазара на институциите. 

Характеристиката на изброените базови механизми позволява да се 

очертаят множество възможни „траектории” на отделните 

институционални изменения, всяка от които представлява определена 

комбинация от посочените механизми, посредством които се реализират 

етапите на отделното институционално изменение. Въпреки това 

разнообразие, конкретните институционални изменения в рамките на 

предлаганата логическа конструкция се свеждат до ограничен брой чисти 

типове. Когато към това прибавим и възможностите да се включи и 



изследва задълбочено влиянието на неикономическите фактори върху 

институционалното изменение, тогава можем да кажем, че разглежданата 

типология ще бъде пална.  

 

За да опишем тези траектории в количествен аспект и по-точно да 

отразим динамиката на разпространението на институционалните 

изменения в икономиката е удобно да се използва термина режим на 

функциониране на институциите. В литературата се разграничават 3 

основни режима на функциониране на институциите: 

1) бездействието – при него хората знаят правилото и как да 

действат при определени ситуации, обаче действат по друг начин. В 

дадения режим могат да съществуват преди всичко формалните 

институции. 

2) Спорадичното действие – даденият режим е налице, когато 

определено правило може да се прилага, а може и да не се прилага. 

Индивидът или се ръководи от друго правило или постъпва по свое 

усмотрение, без да се съобразява с правилата. 

3) Систематическо действие – хората винаги или почти винаги 

спазват правилата, когато в дейността им възникнат ситуации, съвпадащи с 

условията за използване на съответната норма. 

 

Необходимо е да се отбележе и още една особеност на понятието 

обяснение, когато то се прила към институционалните изменения. То може 

да се разглежда в 2 аспекта: 

- ние можем да се интересуваме от въпроса защо и как се е 

изменила някоя съществуваща икономическа институция? 

- защо тя се е изменила именно така, а не иначе? 

Няма съмнение, че в първия случай предмет на обяснение ще бъде 

самият факт на случилото се институционално изменение и на причините, 

които са го обусобили, а във вторият случай предмет на обяснение ще 

бъдат конкретните промени, които са настъпили в компонентите на 

изучаваната икономическа институция. 

Значително по-трудна се оказва задачата за предсказване на 

институционалните изменения. Основната причина не е свързана с 

институциите като такива, а с измененията въобще, защото са налице 

възможности за възникване на нови обекти, липсващи преди това в 



предметното поле на теорията. Това обикновено води до нови качествени 

параметри на типологията, използвана при изследванията. Те логически ще 

бъдат изведени само в онази степен, в която могат да се представят във вид 

на ново съчетание на стари параметри.  

 

2. Нормативна икономическа теория за институционалните 

изменения. 

Тази теория решава своите задачи за изработката на препоръки по 

отношение на желаните институционални изменения в тясна връзка с 

решаването на задачата за предсказване в рамките на позитивната теория 

на институционалните изменения. Много важно е тук на първо място да се 

оценят последствията от подобни действия, т.е. да се предскажат бъдещете 

изменения в поведението на икономическите агенти като реакция на 

новата институционална среда. 

Трябва да се представят 2 важни изисквания при формирането на 

препоръки за преобразуване на институционалната структура на всяка 

икономическа система, независимо от нейното равнище (микро или 

макро). 

1 изискване – съзнателните институционални изменения трябва да 

водят до повишаване на стойността, а не до нейното непродуктивно 

преразпределение. 

2 изискване – те трябва да бъдат реализируеми в рамките на вече 

съществуващата институционална среда и наличното разпределение на 

силите и възможностите на групите със спициални интереси, 

максимизиращи своята изгода в тази среда. В противен случай 

изработените препоръки ще се окажат нито повече, нито по-малко добри 

пожелания и за пореден път икономическата теория ще бъде обвинена в 

неразбиране на икономическите реалности на изучавания обект. 

Всичко това води до извода, че нормативната теория за 

институционалните изменинея много повече от всяка друга теория е 

длъжна да отчете и да се опира на изводите и положенията, изработени в 

рамките на науките, изучаващи човешкото поведение, оставяйки 

едновременно с това икономическата теория. В този смисъл е сериозна 



задачата икономистите да изучават значително по-добре другите 

поведенчески науки – социологията, психологията, политологията е др. 

 

3. Причини, които пораждат институционалните изменения. 

Анализът на този проблем е важен, защото значително може да 

помогне на предполагаемите действия от страна на икономическите агенти 

за адаптиране към променящите се институции или с действия, свързани с 

внедряването на институционалните иновации. Тъй като 

институционалната система е подложена на постоянни изменения, ние 

трябва да разберем как работят институциите, защо те съществуват и се 

развиват, на какво се състои тяхната устойчивост във времето. В 

литературата има различни възгледи по този въпрос. 

Според Торстей Веблен основната причина за институционалните 

изменения е несъответствието между вече съществуващите институции и 

изменилите се условия на външната среда. 

Джон Комонс е на мнение, че институциите възникват и се развиват 

като преднамерен резултат от колективната воля на обществото или в 

резултат на неговата законотворческа дейност. 

Йозеф Шупетер смята, че главен фактор за институционалното 

развитие са иновационната дейност на предприемачите и технологичния 

прогрес. Стимулът за такова поведение на предприемача е преследване на 

печалбата или на квазирентата на инивациите. 

Карл Менгер защитава тезата, че институциите възникват в резултат 

на взаимодействието на голям брой икономически агенти, преследващи 

собствени цели. Законът, езикът, парите, цените, пазарът, лихвеният 

процинт, поземлената рента, държавата, това според него е в значителна 

степен непреднамерен резултат на естественото развитие. 

Фридрих Хайек разграничава сплонтанният ред, който се базира на 

абстрактни правила, позволяващи на хората да използват знанията за 

постигане на целите си. 

 



Възможни са 2 начина за осъществяване на институционалните 

изменения: 

1) еволюционният, сплонтанният – институционалните изменения, 

които се осъществяват, възникват и се разпространяват без какъвто и да е 

предварителен замисъл или план. Процесът на възникване и развитие на 

институциите се осъществява бавно, постепенно, с малки крачки, като 

хората постепенно се учат от собственият си опит и от опита на другите 

хора по пътя на пробите и грешките. 

2) преднамереният, организираният – институционалните изменения 

възникват и се разпространяват в по-голямо или в по-малко съответствие с 

някакъв осъзнат, предварително разработен план. Те са плод на 

институционалното проектиране и последващите съзнателни действия, 

които имат целенасочен характер. Обикновено на равнището на 

националната икономика „автор” на подобен план е държавата в лицето на 

органите на законодателната и на изпълнителната власт, а понякога и на 

опозицията. В рамките на икономическите организации „автор” на такъв 

план е ръководството на организицията. 

Освен тези 2 начина е възможен и трети вариант от смесен тип. 

Тогава новото правило възниква сплонтанно, но неговото разпространение 

се осъществява напълно съзнателно и целенасочено. 

Неоинституционалният подход, който получи силно развитие след 

Втората световна война се стреми да обедини тези два подхода, като от 

една страна подчертава преднамерените опити на икономическите агенти 

да създават формални правила, а от друга страна да насочи вниманието 

към действието на еволюционният механизъм, който подбира онези 

институции и контрактни форми, които са най-ефективни. Специално 

внимание заслужават възгледите на Дълглас Норт, който има 

изключителни заслуги за развитието на теорията за институционалните 

изменения в трудът му „Институциите, институционалната промяна и 

икономическите резултати”. В него Д. Норт засяга 2 въпроса: 

- източници на институционални изменения; 

- зависимостта на институционалните изменения от 

предшестващия път на развитие; 

 



Д. Норт разглежда следните основни източници на институционални 

изменения: 

1) измененията в относителните цени – те довеждат до 

институционални изменения, които възстановяват икономическата 

ефективност в националното стопанство или способстват нейното 

достигане. Например измененията в съотношението на цените на 

различните фактори на производство променят стимулите за 

икономическите агенти, които влизат във взаимодействието по между си. 

Новите институционални цени създават нови възможности за получаване 

на доход, които изискват институционални изменения. Някои от тези 

изменения имат екзогенен характер, например войни, епидемии и др., но 

по-голямата част от измененията имат ендогенен характер и отразяват 

резултатите от текущата максимизираща дейност на хората. 

2) технологическите иновации – те също довеждат до изменения в 

отоносителните цени и това задвижва гореизложеният механизъм. 

Историческата практика показва, че е възможно също иновациите да 

доведат до нови икономически съглашения или до цялостна промяна на 

законите, действащи в дадена област, което води до съответните 

институционални изменения. 

3) измененията във вкусовете и придпочитанията на хората – 

фундаменталните изменения в съотношението на цените с течение на 

времето довеждат до изменение на стериотипите на поведение и 

рационализация на хората. Това стимулира промяната на потребителския 

модел на икономическите агенти като цяло и на отделните негови 

елементи. В обществото на различните етапи се променят представите на 

хората за това, какви блага влизат в потребителската кошница на дадена 

нация. Това също довежда до едни или други институционални изменения. 

4) идеологията – възникването на нови идеи, облечени в определени 

идеологии също са един важен източник на институционални изменения. 

Под идеология Д. Норт разбира субективни модели през призмата, на 

които хората възприемат и оценяват обкръжаващия свят. Идеологическите 

пристрастия също не са свободни от влиянията на икономическите 

разчети. Колкото по-изгодни са възможностите за блокирането на някоя 

субективна картина на света, толкова са по-силни стимулите за нейното 

преразглеждане. Следователно институционалните изменения могат да са 



в резултат на развитие на техническия прогрес, на откриването на нови 

пазари, от ръста на населението и от много други фактори. Протичането на 

тези процеси прави така, че става неизгодно да продължават да 

функционират отделните форми на организационно и институционално 

взаимодействие, които са функционирали успешно до сега. Старите 

формални норми се заменят с нови, а неформалните отмират постепенно, 

когато започнат да ги съблюдават вси по-малко хора. 

 

Институционалните изменения могат да имат за свой резултат: 

1) повишаване ефективността на националната икономика – когато 

една група от икономическите агенти е спечелила и никоя друга група не е 

загубила. 

2) преразпределение на ефективността на национално равнище – 

когато една група печели за сметка на друга група. 

3) снижаване на икономическата ефективност – когато има 

преразпределиние на богатството в резултат на институционалните 

изменения, което се съпровожда с търсенето на ренти. 

Преразпределителният вариант е най-разпространен в практиката, 

защото винаги ще се намери група, която ще изпусне възможносттта да 

получи изгода при установилата се система от правила, регулираща 

обмяната в обществото. В националната икономика има много институции, 

които изпълняват преразпределителни функции. В случай на 

институционално изменение теоретически е възможно даването на 

компенсации, обикновено от държавата. Понякога тази компенсация може 

да има съществено значение, за да не може институционалните изменения 

да доведат до конфликти или насилствени действия. 

 

Зависимостта на институционалнит изменения от предшестващия 

път на развитие – спецификата на раждането на институциите се заключва 

в това, че те зависят от тези норми и условия, които предшестват тяхното 

появяване. Всяка нова институция е предопределена от съществуващи 

икономически и социални условия. Тази съвкупност се обозначава с 

понятието институционална матрица. Както е известно институционалните 



изменения могат да се наложат и по революционен път, чрез смяна на 

политическия строй, господстващ до този момент. Много голямо значение 

има характера на зависимостта между старите и новите институции. Д. 

Норт отбелязва следните 3 вида зависимости: 

- зависимост от предшестващия път на развитието - Това е дълбока 

връзка, силна зависимост на новите институции от старите, осигуряваща 

появата на новите институции само в ядрата на старите институции. 

Причината за отмирането на старите институции и тяхното остаряване е в 

резултат на развитие на обществото. 

- зависимост от определеността на предшестващия път – по-слаба 

зависимост, оставяща място за възникване на съвършено нови институции, 

като тук са възможни различни алтернативни варианти.  

Няма никакво съмнение, че тези 2 типа зависимостти са 

еволюционни, доколкото при тях има определена приемственост на новите 

институции спрямо старите. Еволюционните институционални изменения 

са свойствени за системите на страните с развита пазарна икономика, 

които не са подложени на сериозни икономически сътресения. Делът на 

тези страни в световното производство е преобладаващ. Еволюционните 

изменения обаче не изключват качествените скокове. Тук диалектиката на 

количествено-качествените изменения остава в сила. 

- независимост от предшестващия път на развитие или независимост 

от опрдеделеността на предшестващия път на развитие – отсъства каквато 

и да е явна връзка между старите и новите институции. Тук измененията 

имат революционен характер, тъй като те не следват предишната 

траектория на развитие на обществото и се съпровождат с коренна смяна 

на привичките, традициите, нравите, обичаите, начина на мислене и т.н. 

Рволюционните изменения в много случаи повишават ефективността на 

икономическата система и довеждат до много сериозни социални 

последствия за широки групи от населението. Обратно, отсъствието на 

институционални изменения свидетелства за това, че преобладаващата 

част от икономическите субекти не са заинтересовани в преразглеждане на 

действащите правила на играта, защото всяко тяхно изменение е свързано 

с допълнителни разходи. 

 



 

 

4. Институционалната матрица 

Институционалната матрица на всяко общество по определение на Д. 

Норт е съвкупност от икономическите и политическите институции, които 

са свързани по между си и взаимно си влияят. Комплексът от 

взаимосвързаните формални правила и неформални ограничения върху 

начина на мислене и ценностната система по този начин определят 

пространството за избор на индивидите. 

Към тези 2 елемента С. Г. Кирдина прибавя и съответната базова 

обществена ценност, изразяваща господстващата идея. Ето защо според 

нея институционалната матрица се състои от устойчива система на 

еднозначно взаимосвързани базови икономически, политически и 

идеологически институции. Исторически сложилата се институционална 

матрица осигурява целостта на обществото и определя ветрилото на 

траекторията на неговото развитие. Политическите и икономическите 

организации, които са се образували в следствие на образуването на 

институционалната матрица, според Д. Норт се стремят да съхранят 

институционалната структура на обществото. 

 

В световната практика са налици различни конкретни 

институционални матрици, които обаче могат да се сведат до 2 основни 

типа – западна и източна институционална матрица. 

Според Кирдина те се различават по следните параметри: 

1) Западната институционална матрица се характеризира с: 

- с комплекс от базови институции на пазарната икономика; 

- федерална политическа система; 

- доминиране на обществената идея  на субсидиарността, което 

означава приоритет на Аз по отоншение на Ние 

2) източната институционална матрица се характеризира с : 



- комплекс от базови институции на раздавателната, 

редистрибутивната икономика 

- унитарна политическа система 

- преобладаваща идея за съборност в качеството на базова 

обществена ценност – приоритет на Ние по отношение на Аз. 

В обществената практика няма чиста матрица. Ето защо 

преобладаващия тип институционална матрица определя съдържанието на 

доминиращите в дадена държава институции. Едновременно с това в 

обществото действат институции, характерна за алтернативния тип 

матрица. Тези институции имат спомагателен характер и в крайна сметка 

съдействат за по-ефективното проявление на доминиращите базови 

институции. 

 

Наличието на два типа институционални матрици се предопределя от 

наличието на два типа икономически системи: пазарна и непазарна. В 

икономическата литература доста подробно са описани чертите на 

пазарната икономика. Паралено с това редица учени изразяват мнението, 

че наред с пазарната икономика е възможно и съществуването на 

непазарен тип икономика като алтернативна. Например Валтер Ойкен в 

класическата си книга „Основи на институционалната икономика” от 

1947г. пише следното: преди всичко по този начин става възможно точно 

да се обхванат двете чисти конституиращи основни форми, на които през 

всички епохи се натъква историческото изследване - идеално типичната 

стопанска система на безразменното „стопанство с централицирано 

управление” и стопанска система на разменното стопанство.  

Стопанската система „стопанство с централизирано управление” се 

характеризира с това, че управлението на цялото стопанско ежедневие на 

дадена общност протича въз основа на плановете на централната 

институция. Ако обаче общественото стопанство се състои от две и повече 

единични стопанства, всяко от които изготвя и изпълнява стопанските 

планове, налице е стопанска система на разменното стопанство. Следи от 

други стопански системи, паралелно с тези двете не могат да се открият в 

икономическата реалност. 

 



Известният автор Карл Полани счита, че има 2 основни начина на 

интеграция на стопанския живот на обществото – редистрибуцията и 

обмяната. 

В редистрибутивната икономика преобладава физическото 

преместване на стоките към центъра, от където след това те се продават 

отново на всички икономически субекти за производство и потребление. 

Концепцията за редистрибутивната икономика се разработва много 

усилено от началото на 90-те години на 20в. от учените на Сибирската 

икономическа школа в Русия. Според авторите на тази конципция 

институционалната структура на редистрибутивната икономика се състои 

от следните компоненти: 

1) институцията на обществено-служебната собственост, която 

възниква когато спецификацията и защитата на частните права на 

собственост са много високи; 

2) институцията на раздаването и институцията на продаването, 

опосредствани от центъра, осъществяващ възпроизводството на 

редистрибутивната икономика. 

3)  институцията на служебната организация на труда, която планира 

както обема на трудовите ресурси, необходими за общественото 

възпроизвоство, така и обема на материалните и финансовите ресурси, 

необходими за осигуряване на труда във всички сфери на общественото 

стопанстово. 

4) институцията на административните жалби, които са сигнали за 

обратна връзка, осигуряващи координацията на предавателно-

раздавателните механизми, подобно на цените в разменната икономика. 

 

Според руските изследователи западната институционална матрица е 

присъща на САЩ и голяма част от Европа, а източната инстетуционална 

матрица е характерна за Русия и за повечето страни от Азия и Латинска 

Америка. 

Природата на институционалната матрица на всяка една страна 

задава характера и посоката на институционалните изменения. 

Преобразованията, според Д. Норт предстваляват преднамерени 



институционални изменения във формалините правила, неформалните 

ограничения и организациите, които ги реализират.  

Измененията във формалните правила могат да се сведат до 

следното: 

- юридически изменения  

 - законодателни изменения – произтичат от съдебните решения, 

създаващи прецедент в същаствуващото законодателство 

 - изменение в регулиращите правила – въвеждани от властовите 

структури 

 - конституционни изменения – промяна на мегаправилата, по които 

се строи цялата система от правила в една страна. 

 Измененията в неформалните ограничения засягат общо приетите 

кодекси и норми на поведение, постигнатите споразумения, вътрешното 

ограничаване на дейността, личните стандарти на честност, нравите, 

традициите, обичаите и други подобни символи и атрибути на обществото, 

удостоверяващи принадлежността към него. Тези изменения са обусобени 

от същите фактори, както и формалните правила, но те се осъществяват 

постепенно и подсъзнателно от индивидите, като е възможно в резултат на 

това, те да формират алтернативни модели на поведение, които са 

свързани с възприемането на нов начин на изгодите и разходите за тяхното 

постигане. 

 Измененията в организациите включват измененията в 

политическите, икономическите, социалните и образователните органи. 

Според Норт организациите са създадени благодарение на целенасочено 

намерение в следствие на набори от възможности, получени в резултат на 

същаствуващия набор от ограничения. В процеса на опитите за постигане 

на целите, институционалната матрица има съществено значение за това 

какви организиции ще се образуват и как те ще се развиват. От своя страна 

самите те също влияят върху развитието на институционалната матрица и 

водят до нейното рационализиране на всеки етап от развитието. 

Институционална икономика 
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Институционалната промяна в повечето случаи има еволюционен и 

непрекъснат характер и се осъществява в границите, определени от силата 

на преговарящите заинтересовани страни и от гледна точка на 

минимизацията на транзакционните разходи за преустройство на 

институционалната структура. Еволюционното изменения, пише Норт, са 

резултат от формирането на неразрешими ситуации, възникващи в 

следствие от отсъствието на опосредстващи институции, които буха могли 

да позволят на конфликтиращите страни да достигнат компромис и да 

получат изгоди от потенциалния обмен. Институционалните 

преобразования могат да се разделят условно на 4 групи: 

1. Усъвършенстване и модернизация на доминиращите базови 

институции 

2. Институционални иновации, свързани със създаването на нови 

базови институции 

3. Доразвитие на алтернативни институции, характерни за друга 

институционална матрица, но действащи в рамките на тази 

икономическа система 

4. Институционални иновации, свързани със създаването на нови 

алтернативни институции, характерни за друга институционална 

матрица, но полезни за ефективното функциониране на 

съществуващите. 

 

Практиката в различните страни показва, че базисните институции се 

развиват в повечето случаи стихийно, а развитието на алтернативните 

институции изисква целенасочени обществени усилия, но такъв подход се 

отплаща добре на практика, защото действията на институциите, 

характерни за другата алтернативна институционална матрица способства 

за по – ефективното проявление на базисните институции. Това осигурява 

в много случаи значително по – балансирано обществено развитие.  

Институционалните преобразувания протичат постоянно, но тяхната 

динамика зависи от характера на общественото развитие. Ако то е 



спокойно и постъпателно, преобразуванията имат същия характер. Ако то 

е динамично, преобразуванията имат повече или по – малко динамичен 

характер. 

В епохата на трансформацията, няма съмнение, че могат да се забележат 

две основни тенденции: 

 Необходимост от динамично обновление на институциите 

 Необходимост от институционално взаимстване от други 

институционални матрици. 

 

Трябва да се има предвид,че в историята могат да се посочат много 

примери да се пренасят примери от една институционална матрица в 

друга. Това неминуемо поражда конфликт между установилите се базисни 

институции и внедрените нови форми, независимо дали това е станало 

постъпателно или насилствено. Пример за това могат да бъдат голяма част 

от страните в преход. Обратно, за най – бързо развиващите се страни като 

Япония, Южна Корея и Китай е характерно разработването на институции, 

които съответстват на собствената им културна традиция и същевременно 

коренно се различават от американските и европейските модели. 

Процесът на взаимстване на институции от друга алтернативна матрица 

включва: 

1. взаимстване на готови институционални форми, които исторически 

са доказали своята ефективност и могат с успех да се приложат и при 

действащата в дадена страна икономическа система. Обикновено 

тези институции функционират и се развиват добре в новата 

институционална среда 

2. взаимстване на готови институционални форми, които сериозно се 

модифицират в новата институционална среда, за да могат по – 

ефективно да подпомогнат развитието на базисните институции 

3. взаимстване на готови институции, които имат временен и преходен 

характер и в крайна сметка загиват в новата институционална среда, 

но все пак допринасят за осъществяване на институционалните 

промени 

4. взаимстване на готови институции, които много бързо мутират и се 

обръщат срещи институционалното преобразуване и против 

същността на действащата институционална матрица, като по този 

начин снижават ефективността на промените. Тези т.нар. 

квазиинституции намират добра среда за развитие поради 



отслабването на държавната власт и необмислените 

институционални промени.  

 

Следователно някои от институционалните иновации се развиват във 

времето така както са замислени, друга част се реализират във вид, 

който малко прилича на първоначалния модел, останалата част бързо 

загиват. 

Особено място в цялата съвкупност от новите институции заемат 

неефективните устойчиви норми, които наричаме квазиинституции или 

институционални мутанти. Това са своеобразни институционални 

капани, в които попада националната икономика, и които се считат за 

главна опасност при провеждането на реформите в страните в преход. 

В литературата се анализират много такива институционални капани, 

но ние ще разгледаме само 6 от тях: 

1. Бартерът (характерен за бившите съветски републики) – появата 

му е в следствие от либерализацията на цените, когато не са 

налице добре развити парични институции, осигуряващи ниски 

транзакционни разходи даже при високото развитие на 

инфлацията. 

2. Неплащането или по – точно взаимната задлъжнялост между 

фирмите, възникваща при инфлационния шок и подсилена от 

липсата на достаъчно развита пазарна инфраструктура, която да 

включва: ефективни институции за кредитиране на бизнеса, 

реално работещи процедури за обявяване в несъстоятелност, 

механизми за саниране (оздравяване) на предприятията, 

ефективно работеща съдебна система. 

3. Неплащане на данъците – то може да бъде резултат например от 

високото равнище на данъците, които са въведени посредством 

една недалновидна фискална политика. Ако това се съпровожда и 

от намаляване на средствата за социално подпомагане, то 

непременно ще доведе до изтласкване на все повече агенти в 

нелегалната икономика. Изходът от това положение е много 

труден и изисква много допълнителни разходи. Това важи и в 

случаите както на поетапно реформиране на данъчната система, 

така и на радикална промяна в тази система. 

4. Корупцията – причината за появата й трябва да се търсят в 

неадекватното законодателство и неефективната държавна 

политика, които раждат голяма диференциация в доходите. Това 

може да доведе до ситуация, в която корумпираната система да се 



окаже по – ефективна икономически, от колкото тази в която няма 

корупция. Изходът от този капан също изисква огромни разходи. 

5. Самореализиращи се песимистични очаквания – доста често 

ситуацията, която възниква под силното влияние на 

песимистичните очаквания много добре се вгражда в системата на 

икономическите институции. В такива случаи подобни 

стереотипи на пазарно поведение стават норма. Типичен пример 

за това е широкото използване на механизмите за индексация за 

смекчаване в известна степен на последствията от инфлацията. 

Благодарение на този правителствен подход индексацията на 

инфлацията се превръща в институционален проблем 

6. Стагнацията на производството като резултат от 

външнотърговската политика – известно е, че по отношение на 

провежданата външнотърговска политика са възможни две 

крайности – либерализация и протекционизъм. Стопанската 

практика на прехода показва, че залитането на някои от тях 

непременно довежда икономиката в институционални капани. 

Това се случва и тогава, когато се реализира преждевременна и 

неподготвена либерализация на външната търговия и тогава, 

когато засиленият протекционизъм деформира структурата на 

отраслите, като ги лишава от стимули за тяхното 

усъвършенстване и превръщането им в конкурентноспособни на 

международните пазари. 

Провеждането на реформите в преходните общества показва, че 

попадането на икономиката в институционалните капани е често срещано 

явление при политика на радикални реформи, когато липсва ясно и точно 

прогнозиране и предварително подготвен институционален проект. Няма 

съмнение, че институционалните иновации могат да се въведат успешно в 

съществуващата матрица, ако съответстват на елементите на културното 

пространство, в което те се „потапят”. Но за тази цел трябва да се спазват 

основните принципи на институционалното проектиране, които могат да 

се реализират по следния начин: 

1.Принципът на етапната пълнота на проекта, които изисква да се 

включват следните етапи: 

-  Определяне на целите на институционалния проект 

-  Разработване на различни варианти за постигане на целите 

-  Формиране на критерии за подбор на вариантите, които могат да се 

реализират 



-  Избор на най – добрия вариант на институционален проект 

-  Детайлизация и оформяне на избрания проект, което е един вид 

шлифоване за вписване в културната среда. 

 

През всички тези етапи главен критерий за ефективността е 

минимизацията на транзакционните разходи, възникващи във връзка с 

функционирането на всяка нова институция. 

2. Принципът на компонентна пълнота на проекта, изисква в него да се 

включат всички технологични блокове, които формират дадена 

институция. Това означава, че тук трябва да присъстват компонентите на 

новосъздаващата се институция, но и компонентите осигуряващи нейното 

създаване, обвързване и взаимодействие с другите институции, действащи 

в икономиката и другите сфери, с които тя е свързана. 

3. Принципът на достатъчното разнообразие на стимулите – предполага 

изучаване на цялата с – ма от мотиви и стимули на икономическите агенти, 

засегнати от институционалната иновация и вариантите за тяхната 

реализация. Това трябва да доведе до облекчаване на конструкцията на 

икономическата институция, което неминуемо ще снижи транзакционните 

разходи. 

4. Принципът на максималната защитеност от опортюнистично поведение 

– изисква да се отчита пълнотата на интересите на всички предполагаеми 

участници в дейността. Само по този начин ще бъде избегнато или поне 

сведено до минимум опортюнистическото поведение, както на преките 

изпълнители на институционалния проект, така и на тези, които са 

засегнати косвено от него. 

5. Принципът на съучастието – предполага да се създадат условия, при 

които всяка нова институция да се формира и внедрява при най – 

широкото съучастие на всички засегнати субекти на всеки един етап от 

нейното осъществяване. По този начин шансовете за постигане на висока 

ефективност в процеса на функционирането й са по – големи.  

Прилагането на тези принципи ще позволи да се рационализира процеса на 

съзнателно формиране на институциите при трансформацията на 

преходните икономики. В крайна сметка това трябва да доведе до 



формиране на прогресивна конфигурация от обновени институционални 

форми в икономиката, политиката и идеологиите. Ето защо много важна 

задача пред управляващите тези общества е търпеливото отглеждане на 

икономическите институции с отчитане на цялата специфика на 

предшестващото социално –икономическо състояние и с реална оценка на 

потенциалната готовност на обществото за приемане на принципиално 

нови организационно – правови норми на икономическа дейност. При това 

ролята на държавното регулиране на процесите на институционалното 

преобразувание е необходимо значително да се ……….. като се усили 

тяхната социална насоченост. Внедряването на всяка нова институция 

изисква достатъчно време за адаптиране към обкръжаващата среда. Ето 

защо когато една държава в преход внедрява институционални иновации, 

които засягат интересите на милиони хора, тя трябва да разработи 

предварителен план за реализацията им, приет с обществен консенсус. 

Този проект ще включва различни етапи на внедряване на 

институционални иновации, както и въвеждане на промеждутъчни 

институции, които да предхождат истинските. При всяко институционално 

проектиране трябва да има стремеж за избягване на институционалните 

капани, затова още в самото начало е необходимо да се формира 

постепенен демонтаж на институцията, неефективна в дългосрочна 

перспектива, а въвежданата нова норма трябва да бъде временна и да се 

предвиди нейната собствена автоматична обмяна. Важно е да се поддържа 

разнообразие от институционални форми, като повече богата е 

институционалната фауна, толкова ще са по – големи възможностите за 

изход от институционалните капани. Трябва да се има предвид, че изходът 

от тези капани е съпроводен с високи транзакционни разходи, защото се 

изисква мащабно изменение на фундаменталните фактори, които засягат 

цялата организация на икономиката. Не е изключен и вариантът, при който 

самата икономическа система спонтанно сформира механизми спомагащи 

да се излезе от дадения институционален капан. Това обае се случва по – 

рядко отколкото би ни се искало. Като прибавим към него и 

неспособността на управляващите правителства да намерят по – меки и 

фини варианти за управляем изход от институционални капани ще се 

разбере защо много често преходните икономики изпадат в системни 

кризи като резултат от внедряването на неефективни иновации. В 

заключение…непрекъснатото взаимодействие между институциите и 

организациите в условията на оскъдност на ресурсите, според Норт, е 



важен ключ към разбиране на институционалното изменение в 

конкурентната среда. Това принуждава организациите постоянно да 

инвестират в придобиването на знания и опит с цел да оцелеят и 

просперират. Институционалната структура е тази, която определя какви 

знания и умения са необходими за да се постигне максимален ефект. 

Мисловните конструкции, които се формират у пазарните агенти са 

зададени от сложността на заобикалящия ги свят, ограничеността на 

информацията за обратната връзка с резултатите от дейността и 

наследените културни традиции. Взаимодействията вътре в 

институционалната матрица правят институционалните изменения 

непрекъснати и зависими от траектория на развитието, затова пред 

икономическа наука стои задачата да подложи на детайлен анализ тези 

изменения във всяка една конкретна икономика и по този начин да улесни 

реформите, провеждани в предходния период. 

 

 

 

Теория на държавата 

 

По въпросът за д – вата и нейната ролята в икономиката съществуват 

различни възгледи. Не подлежи на съмнение, че държавата е особен вид 

организация, възникнала на определен етап от развитието на човечеството 

и е призвана да защитава обществените интереси. Съвсем накратко 

описанието на невидимата логика на историческото развитие, направено от 

Д. Норт, довело човечеството до днешната високоорганизирана държава. В 

продължение на голяма част от икономическата история е господствал 

персонифицирания обмен, ……. На дребното производство и на местната 

търговия. Тази размяна се отличавала с повтаряемост, културна 

хомогенност, отсъствие на контрол и на принуда от страна на трети лица. 

Ограниченията, които са изпитвали пазарните субекти в такъв обмен са 

възниквали от наличието на роднински връзки, залози, размяна на 

заложници и др. С развитието на човешкото общество обменът става 

разнообразен, все повече се появяват сделки, излизащи зад рамките на 

установените ограничения. Преобладаващ става неперсонифицирания 



обмен. Той позволява да се разшири пазара и да се реализира изгода от по 

– сложни производства, намиращи се зад пределите на големите 

географски или етнически единици. Появата на по – сложни съглашения е 

породила необходимостта от формирането на допълнителни институции. 

Високите разходи за неперсонифицирания обмен на свой ред са причината 

за създаване на по – ефективни форми на организация, което довежда до 

формирането на държава и нарастването на специализираните институции 

за защита на търговците и приемането на търговски кодекси. По този 

начин се появява третата форма на обмена, а именно неперсонифицирания 

обмен с контрол, осъществяван от трета страна. Трябва да се има предвид, 

че осигуряване на съглашенията с помощта на трета страна никога не е 

идеално и е свързано с големи разходи за участниците в обмена. Но 

практиката е показала, че самостоятелното осигуряване на съглашенията 

от страните е свързано с още по – големи разходи, защото в сложните 

общества някои в пазарни агенти се появява стремеж към мошеничество и 

лъжа (опортюнистично поведение). На трите исторически етапа на 

развитие на държавата съответстват и 3 вида държавно устройство: 

 Общество, в което отсъстват законодателни, съдебни и право – 

хранителни органи и няма общи правила 

 Общество, в което има общи правила специфициращи 

изключителните права, законодателен орган съд, но липсва полиция 

и армия. Ако все пак е налице някакво принуждаване да се спазва 

характера на закона то има частичен характер 

 Общество, в което държавата установява правилата, изпълнява 

функциите на арбитражен съд при конфликтите и обезпечава 

изключителните права. 

 

Няма съмнение, че държавата възниква, защото гражданите й доброволно 

й делегират част от своите права и на тази основа тя осъществява своята 

дейност. Те разчитат, че държавата ще обезпечи тяхната защита 

значително по – ефективно отколкото те самите биха могли да го направят 

в частен порядък. Затова природата на държавата се определя от 

властовите отношения, възникващи между гражданите и държавния 

апарат. Обикновено разпределението на правата между гражданите и 

държавата се фиксира в конституцията, която играе ролята на социален 

договор. В същото време трябва да отбележим, че държавата има 

двойствена природа като участник в икономическия живот – едновременно 



е субект на нормотворчесто и в същото време самостоятелен 

икономически субект. В качеството на субект на нормотворчеството 

държавата изпълнява административно – правни функции, изразяващи се в 

законодателна дейност, административно управление и контрол за 

спазване на законите, процедурите и нормите. За пълноценното 

функциониране на пазара е изключително е важно да се спазва следното 

условие – щом държавата създава законите, тя също е длъжна да спазва 

техните изисквания. В качеството на икономически субект държавата 

осъществява непосредствена стопанска дейност с цел производство на 

обществени блага или извличане на печалба, преразпределяне на 

финансовите потоци и регулиране на поведението на другите 

икономически субекти по пътя на регулиране на паричното обращение, 

определяне на валутния курс, формиране на бюджета и неговото 

изпълнение и редица други икономически инструменти. 

Развитието на икономическата теория и практика е създало различни 

модели на функциониране на държавата като субект на нормотворчество и 

като икономически субект. Може да се каже, че всяка по – сериозна 

икономическа школа е създала своя концепция в тази насока и тя до 

голяма степен е отговаряла на степента на развитие на пазарната 

икономика на съответния етап от развитието на тази икономика.  

 

Функциите на държавата: 

 Спецификация и защита на правата на собственост – при условия на 

ненулеви транзакционни разходи разпределението на правата на 

собственост оказва влияние върху ефективността на използването на 

ресурсите 

 Създаване на канали за обмен на информация – равновесната цена се 

формира на базата на развитие на информационната инфраструктура 

на пазара, позволяваща на неговите участници да разменят 

информация с минимални разходи и минимални изопачавания 

 Разработване на стандарти на мерките и теглилките – дейността на 

държавата в това направление позволява да се снижават разходите за 

измерване на качеството на разменяните стоки и услуги, а в по – 

широк смисъл към разработването на универсални мерки се отнася и 

организацията на държавата на паричното обращение 

 Създаване на канали и механизми за физически обмен на стоките и 

услугите – инфраструктурата на пазара включва не само обмена на 



информация, но и каналите за физическо движение на стоките и 

услугите като тук става дума за транспортната мрежа, местата за 

търговия и други 

 Правохранителна дейност и изпълнение на трета страна в 

конфликтите – възникването на непредвидени обстоятелства при 

изпълнение на договорите изисква намесата на трета страна, 

обикновено съда за създаване на гаранции срещу опортюнистично 

поведение на страните на договора в условие на посочените 

обстоятелства 

 Производството на чисти обществени блага – поражда проблема за 

гратисчията, пътникът без билет, този който не би платил, ако това 

зависеше само от него, което изисква използването на държавна 

принуда за финансиране на тяхното производство.  

Функционирането на държавата, както и на всяка друга организационна 

структура е свързано с транзакционни разходи, които са толкова по – 

големи, колкото повече държавата встъпва в гарант за изпълнение на 

договорите. Властовите отношения, възниква и между индивидите и 

държавата имат сложен и  позиционен характер. От една страна 

индивидите делегират на държавата, заедно с правото на контрол, и 

правото за предаване от държавата на контрола на свои представители. 

От друга страна индивидите делегират правото на контрол на 

заемащите определени позиции в държавната структура функционери и 

бюрократи. Колкото по – активна е ролята на държавата в 

спецификацията и защитата на правата на собственост, толкова по – 

сложна е нейната вътрешна структура и по – голяма е числеността на 

държавните чиновници, а оттам и опасността за изкривяване на 

циркулиращата вътре в държавния апарат информация. Освен това 

нарастват разходите за мониторинг и предотвратяване от държавата на 

опортюнистичното поведение на нейните представители, за пресичане 

на корупционните практики. Каквито и действия да предприема 

държавата, тя трябва да се предпазва от две неща: 

1. Държавната намеса никога да не превишава критичният праг, 

зад който настъпва отслабването на пазарния механизъм и пада 

ефективността на цялата икономика 

2. Да се стреми да ограничи монополното си присъствие в 

сферите, в които подчиняването на закона е свързано с високи 

транзакционни разходи. Това означава, че не само пазарът е 

подвластен на провали и може да покаже дефекти, но същото 

може да сполети и държавната намеса в икономиката, затова в 



съвременната икономическа литература за „граница” на 

държавната намеса. 

 

Провалите на държавата в процеса на регулирането могат да имат 

например следните измерения:  

 Несъответствие на доходите и разходите – за разлика от фирмите, 

тук държавата може да се характеризира с бюджетен дефицит, което 

означава, че е значително по – трудно да се фалира държавата, дори 

когато се окаже неспособна да поеме задълженията, които 

предварително е поела 

 Липса на ясни критерии за ефективността на нейната дейност – за 

отделната фирма критерия за ефективност е постигнатата печалба. За 

държавата много често това са изработените от самата нея стандарти 

 Голяма вероятност постигнатите резултати да се отличават от 

предварително поставените цели. Нарастването на информационните 

разходи и на разходите за мониторинг и контрол, съпровождащи 

развитието на държавата създава предпоставки за систематично 

отклоняване на реализираните задачи от поставените 

 Неравномерното разпределение на ресурсите – теорията е въоръжила 

държавата с няколко различни стандарта за справедливост при 

оценка на начина на разпределение на ресурсите, когато 

транзакционните разходи са различни от нула. Въпросът е кой от 

тези варианти да бъде избран.  

 

В резултат на всичко това институционалистите считат, че държавата е 

изправена пред възможността да избира между 2 идеални комбинации, 

а между няколко несъвършени алтернативи. Според тях изборът между 

пазара и държавата е избор между различните степени и типове 

несъвършенства. Не съществува абсолютна граница на държавата и не 

съществуват оптимални размери на държавната намеса в 

икономическия и социалния живот без връзка с конкретните 

исторически реалии. 

Един от най – сериозно дискутираните въпроси в литературата е за 

ролята на държавата в преходните общества. За да се изясни този 

въпрос учените изхождат от няколко важни предпоставки. Първата от 

тях е, че от социализма в прехода бяха настанени два институционални 

блок – тоталната държавна собственост върху средствата за 

производство и задължително планиране. В такава система почти не 



оставаше място за пазара и независимата стопанска дейност на 

индивидите. Разпадът на съществуващата административна система 

разруши и основите, върху които се изграждаше целия икономически 

живот в бившите социалистически страни, много бързо изчезнаха онези 

правила на играта, върху които бяха разчетени действията на 

икономическите организации и предприятията, а новите пазарн8и 

принципи и механизми на стопанска дейност възникнаха съвсем не 

изведнъж. При това предишните стопански субекти по своята 

организационна и производствена структура малко съответстваха на 

изискванията на пазара. Първоначално тяхната икономическа дейност 

не беше осигурена, нито с нормативно – правна уредба, нито със 

собствените финансови учреждения, нито с другите необходими 

институции на пазарното стопанство. През първата половина на 90те 

ситуацията се характеризираща с израза „нито план, нито пазар”, а 

институционалната криза в преходния период се характеризираше като 

трансформационен спад. По такъв начин загубването от страна на 

държавата на нейните собственически и …….............  Функции доведе 

до тежка социално – икономическа криза на обществото. Нейната 

висока цена беше платена от преобладаващата част от населението от 

страните на централна и източна Европа. Ето защо от втората половина 

на 90те правителствата в тези страни започнаха да провеждат 

икономически и политически реформи в три направления: 

1. развитие на пазарната институционална среда 

2. участие в структурното преустройство на икономиката 

3. трансформация на самата държава. 

Първите две задачи бях относително по – лесно решени, но третата се 

оказа изключително трудна, защото вече не беше актуален въпроса повече 

или по – малко държава, а водещо беше разбирането, че държавата трябва 

да стане друга. Специалистите по прехода (транзитолози) считат, че 

трансформирането на държавата се базира на най – малко три неща: 

1. изграждането на гражданско общество 

2. разделянето на собствеността и властта 

3. укрепването на пазарните механизми за икономическо регулиране. 

 

Крайната цел на тази трансформация трябва да бъде изграждането на 

общество, което се характеризира със следните черти: 



 органично единство и взаимодействие между пазара и 

държавата 

 развитие на многообразни пазарни институции 

 формиране на социално ориентирана икономика 

 изграждане на силно социално партньорство 

 равноправна интеграция в световното стопанство 
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