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Формулировка на проблема

Значимостта на духовното производство за социално-икономическия на-
предък на обществото днес не подлежи на съмнение. Спорът, обаче, е дали
пазарните отношения са най-добрата основа за това производство. Духовното
производство занапред ще бъде основна форма на богатство. Всяка истори-
ческа епоха дава отпечатък в неговата проява. Проследим ли историята, ще
видим: меркантилизмът дава преднина на обръщението; физиократизмът – на
земеделието; класическата политическа икономия – на производството; мар-
жинализмът – на полезността, а в бъдеще – на духовното производство. Публи-
кациите, свързани с него, са преди всичко философски. В сянка остава икономи-
ческата страна на проблема.

Духовното производство е производство на духовни продукти, на идеи, на
обществено съзнание в определена историческа форма. То обхваща: духовната
дейност, духовното потребление; духовните отношения – отношенията между
хората в областта на духовната сфера и пр., организациите и учрежденията на
духовната сфера и др.

Духовното производство се нуждае от определена среда. Mогат ли пазар-
ните отношения да бъдат такава среда?

Преди на тях не се отделяше необходимото внимание. Робуваше се на
стари доктрини и концепции – стоково-паричните отношения при социализма
имаха ограничено приложение. В сега се изпада на друга крайност. Стоковата
форма на продукта се възвеличава. Тя се превръща във всеобща определеност
на икономическата система. Законите на материалната сфера механично се
пренасят върху социалната сфера, не се държи сметка за тяхната специфика, в
много случаи двете сфери на човешката дейност се отъждествяват. Това пре-
чи в детайли да се отговори на въпроса доколко законите, принципите на мате-
риалното производство и пазарните механизми важат за духовната сфера, до-
колко се изменя тяхното съдържание. На част от тези въпроси е посветена тази
статия.
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1. За същността на духовното производство

Духовното производство се основава на две предпоставки: дух и произ-
водство. Вън от тях то има необосновано съдържание, отнемем ли ги, то пре-
става да е духовно. Да започнем от духа.

1.1. Духът

Духът като понятие няма еднозначно съдържание. Определенията са мно-
го1 и всяко зависи от историческите обстоятелства и от позицията, по която се
оценява. Във връзка с това съществуват и различни подходи: библейски, рели-
гиозен2, философски, психологически и пр. Според библията и религията, духът
има божествен произход. Той е свързан с Твореца. Като неотменимо негово
дело, той всява живот в човека. Самият Бог по своята същност е Дух. Ако се
върви по този път, духът е божествен, творение на всевишния, дар божи, вдъхващ
живот на този, който изповядва и осъществява Неговата идея. Светата Троица
също съдържа такива признаци: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух.

Духът се отчуждава – развиващият се дух преминава през няколко степе-
ни, всяка от които отчуждава себе си и прераства в друга. Абсолютният дух по
пътя на своето самодвижение и отчуждение създава природата и човека, оп-
редметява себе си в материалната действителност, т.е. придобива недуховна
форма, която по-късно чрез човешкия дух се опредметява в собствената си
дейност. Духът се отдалечава от себе си, въплътен, обаче, в природата и чове-
ка, той отново се връща към себе си и към своята духовна същност. И това е
така: природата преминава през редица стадии от неорганична към органична
форма на движеща се материя и накрая социална – стига до човека и поражда
съзнание. Или казано накратко, духовното преминава в материално, а то, от
своя страна, отново преминава в духовно. Това е един дълъг и сложен процес.

„Духът, независимо от собственото си битие, в същото време се оказва,
че не е у себе си. а у някой друг и неговото единство в себесъщия дух, дей-
стващ в друг, все още не става единство за него”3.

Същността преминава във формообразуваща се същност, тя се трансфор-
мира в цяла разклонена мрежа (йерархия) в същностите: първична, вторична, про-
изводна. Всяка степен се съдържа в следващата, познанието от една степен пре-
минава в друга. Преходът представлява отчуждение и в същото време съхраня-
ване на най-дълбоката същност и нейното модифициране в следващите степени.

Маркс високо цени хегеловото наследство за отчуждението на духа. Той,
обаче, го освобождава от неговата религиозна обвивка. Отчуждението не е

1 Този въпрос само се маркира. За подробности вж. Загоров, Орлин. Духовната криза. Изд.
„Славянско дружество”, 2010.

2 Не всяка религиозна трактовка е библейска. Свещена книга в Древен Египет, Рим и др. не е
имало, но религия е съществувала. Омир в „Илиада” много добре описва това. Дори и днес
религията се проявява под формата на обожествяване, фетишизиране на предмети и природни
явления.

3 По този въпрос вж. Хегел, Г. Энциклопедия философских наук. М., „Мысль”, 1977, с. 30.
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свързано с някакви мистични външни сили, а е плод на социално-икономически-
те условия на живот. Маркс в своите „Икономическо-философски ръкописи” от
1844 г. не само разкрива същността на отчуждението, но посочва и неговите
форми: икономическо, политическо, социално, религиозно отчуждение, а също и
предпоставките за неговото изменение. Отчуждението на духа се извежда, като
се спазва следната историко-логическа последователност: разделение на тру-
да; частна собственост; двояк характер на труда в стойността на стоката; сто-
ково-парични отношения, които при развития капитализъм стават всеобща оп-
ределеност на икономическата система; принадена стойност и отчуждение.

Духът е изходно начало на духовното производство, всеобща форма на
движение, пронизващ всички сфери на неговата проява, на самата му същност.
Като изходна негова конструкция той обладава следните признаци:

- първо, предшества системата духовно производство;
- второ, разкрива в зародиш ония процеси, които ще бъдат основа за раз-

витие на това производство и на самото общество;
- трето, съставлява онази икономическа форма, без която не може да

съществува нито една социално-икономическа система; системата до
голяма степен е производна от това начало;

- четвърто, духът от предпоставка за възникване на системата духовно
производство, при развитата система е резултат на нея, възпроизвежда
я и я усъвършенства на нова основа;

- пето, един е духът при неразвита и съвсем друг при развита система;
- шесто, духът пронизва всички отношения в духовното производство и

ги обединява в едно цяло;
- седмо, духът като пределна абстракция трябва да има способността

да се развива, да снема своята едностранчивост, да се обогатява с ново
съдържание, да съдържа възможност за развитие и саморазвитие и пре-
връщане в нещо друго.

Но наред с тази предпоставка (духът), духовното производство трябва да
съдържа и друга – производството въобще. Щом няма производство въобще,
значи няма и конкретно производство – духовно. По-общата предпоставка е
основа на втората (духовното производство). Производството в своята всеоб-
ща абстрактна определеност е универсална форма на жизнена дейност. Тази
дейност се възпроизвежда чрез производство и потребление не само на мате-
риални блага, но и наз духовни.

И така, производството в най-широк смисъл на това понятие, включва в
себе си две съставки: материална и духовна. Те се намират в единство и като
цяло образуват общественото производство.
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1.2. Материално и духовно производство

В икономическата литература общественото производство4 се свежда най-
вече до производство на материални блага. Това твърде много стеснява него-
вия обхват, не позволява да се види единството и различието между двата вида
производство – материално и нематериално.

Маркс говори не просто за производство на материални блага, а за обще-
ствени индивиди, производство на обществен живот, на различни видове дейно-
сти, общественоопределено производство на индивидите и пр.5

Материалната страна е едното производството, а другата – духовното; в
своето единство те образуват целостта на общественото производство. По-
треблението на продуктите на двата вида производство е разгръщане на същно-
стната сила на човека, потребление и самореализация на тази същност.

Общественото производство е производство не само на средства за жи-
вот, но и на обществени индивиди, на човека и на цялото общество. В това се
състои спецификата на жизнената дейност на човека в отличие от животните.

Маркс употребява понятието духовно, художествено и друго производство
от този вид, за да покаже неговата особеност и в същото време с производ-
ството въобще. Производството, както е посочено по-горе в своята най-всеоб-
ща абстрактна определеност е универсална форма на съществуване на жизне-
ната дейност на хората. Тя се възпроизвежда не само чрез помощта на вещи, но
и чрез идеи. Обстоятелството, че двата вида производство проникват едно в
друго не означава, че разграничителната линия между тях се заличава.

Духовното производство възпроизвежда социалните отношения в идеална
форма. То отразява общественото битие във формата на образи, идеи, съзнание.

Сега е много трудно да се направи разграничение между двете сфери на
дейност – материална и духовна, особено при информационното общество. Гра-
ниците са твърде условни и уязвими. Онова, което вчера е материално, днес
става духовно, и обратно – духовното придобива черти на материално.

Критерият, разграничаващ двете сфери на човешка дейност, обикновено
има предвид съдържанието на труда. Ако въздейства на природата, с цел да се
задоволят материални потребности, тогава има производство на материални
блага, и обратно, ако няма такова въздействие е налице нематериално произ-
водство.

Ако това твърдение преди е било доминиращо, днес неговата научност
може да се оспори. Въздействието е присъщо не само на материалното, но и на
духовното. Целите, обаче, са различни. При духовното човек може да въздей-
ства мислено, въображаемо. Той може да си въобрази, представи, че е в космо-
са, на луната или на някакъв екзотичен остров; това, обаче, още не е духовно
производство. Въображението става духовно, ако природата се усвоява духов-
4 Този въпрос се разглежда във разработките на В. П. Фованов. Социальная деятельность как

система. Новосибирск, „Наука”, 1981; Духовное производство: социально-филосовки аспект
проблемы духовной деятельности. М., 1981.

5 Маркс и Енгелс. Съч., том 46, ч. 1, с. 15, С. 1978.
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но; това значи, че не всяка фантазия е духовно производство. „Всяка митоло-
гия, според Маркс, превръща природните сили, господства над тях и ги форми-
ра във въображението; следователно, тя изчезва заедно с действителното гос-
подство над тях.”6

Въображението е присъщо и на материалното производство. Въплътено в
целесъобразната дейност на труда, то става производство тогава, когато трудът
угасне в продукта. При духовното производство природата е одухотворена, тя е
очовечена, възкръсва в човека, става предмет на духовна наслада, на красиво
и възвишено. Поезията на Ботев, Вазов, Яворов, „Нестинарка” на М. Големи-
нов и пр. е духовна, защото духовно отразява природата и социалния живот под
формата на образи, идеи. Тя е уникална и невъзпроизводима. Веществото на
природата е спомагателно средство за производството да придобие духовен
характер.

Духовното производство е производство на съзнание в определена обще-
ствена форма, по това то се отличава от материалното производство. То прите-
жава черти на производство въобще. Ако няма производство въобще, няма и
конкретно производство – духовно и негови разновидности. Между материал-
ното и духовното производство съществуват преки и обратни връзки. Връзката
между тях не винаги, обаче, е пряка. Така, например икономиката в античност-
та, средновековието е била примитивна, но духовното производство е било в
разцвет – древна Гърция, Рим, Ренесанса и пр.

При капитализма духовното производство има противоречив характер. То
е подчинено на капитала, капиталът е враждебен към него, развива го едност-
ранчиво, в угода на своите интереси. Това, че икономиката на знанието се вкар-
ва в производствената дейност не е плод на желанието на капиталиста, а обек-
тивен принцип на функциониране на съвременната икономика. В противен слу-
чай той няма да издържи на конкуренцията. Присвояването на резултатите от
творческия труд от страна на капитала е отчуждение на самия резултат от
самия творец. Заплащането е много по-ниско, отколкото струва трудът. Същно-
стта на човека, като творческо същество се свежда до биологичното оцелява-
не. А нима такъв трябва да бъде смисълът на човешкия живот?

Знанията, образованието, изобщо духовната сфера като цяло са не само
ресурс, но и средства за постигане на определени социално-икономически ре-
зултати, опредметяване на духовна дейност, формиране на култура, ново каче-
ство на човека, на обществото, на живота. Ниското им равнище задушава наци-
ята и я погубва. Образованието днес придобива статут на фактор на производ-
ството. В условията на конкуренция побеждава онзи, който осигурява изпревар-
ващо развитие на интелектуалния капитал.

2. Критика на пазарната идеология в духовното производство

Този въпрос се поставя по следните съображения:
- първо, целият преход в България се основава на пазара;

6 Маркс и Енгелс. Цит. съч., с. 42.
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- второ, той се представя за цел, а в действителност – прикрита форма
на установяване на капитализъм;

- трето, каквото е обществото, такова е и духовното производство.
У нас се формира див и уродлив капитализъм, присъщ на деветнадесето-

то столетие; мафиотският капитал взема връх; частната собственост се пре-
връща в всеобща определеност на системата; неолибералният модел вкарва
страната в задънена улица; структурните промени в икономиката облагодетел-
стват едни, а други са лишени от тях; приватизацията се извършва по един
безскрупулен начин; моделът на прехода се оказа грешен – пряко копира чужди
образци, без да се съобразява с нашата действителност.

И това като че ли има свое обяснение. „Природата не предпазва човека
от увлечението по гибелни доктрини. Обстоятелството, че някои обхващат зна-
чителна част от умовете на обществената мисъл и управляващия елит още не
значи, че теорията не може да има деструктивен характер от гледище на свои-
те резултати.” Доктрината може да бъде съвременна, модерна, може да полу-
чи всеобщо признание, но с това да не бъде по-малко вредна за човешкото
общество, на цивилизацията и изживяването (Л. Ф. Мизес).7

Това се отнася и за неолиберализма, който стана официална политика на
прехода. Съвремието показа, че е изчерпал своите исторически възможности, не
е в състояние да реши проблемите на днешния свят. Пропастта между бедни и
богати се задълбочава, „невидимата ръка” се оказа твърде „мръсна” и жестока,
пренебрегва държавното регулиране. Фактът, че либерализмът стана официална
доктрина на прехода и на управляващите, ни заставя да видим неговите постула-
ти и от тази гледна точка да се прецени, дали те се отнасят за духовното произ-
водство. Да разгледаме някои постановки на тази доктрина:

- първо: пазарът пронизва всички звена и сфери на обществено-полити-
ческия живот, той се превръща във всеобща определеност на системата,
значи и на самото общество;

- второ: бракът, семейството, любовта и други сфери стават предмет на
материални спекулации, разбира се, не винаги; на тях се натрапват пазар-
ните принципи. Любовните чувства са на заден план, доколкото ги има, се
вкарват в руслото на пазара;

- трето: духовното производство се подчинява на пазарните принципи;
- четвърто: духовното производство се обвързва с печалба.
Пазарът има за основа икономическата изгода (печалбата); полезно е онова,

което е рационално изгодно. Духовното производство няма такава цел, по своя-
та същност е безкористно; икономическата изгода стои на заден план и не е
определящ мотив на твореца. Културата, изкуството са невъзпроизведими и
уникални по своята същност, създават красотата като идеал на живота, на би-
тието и затова са вечни и непреходни. „Красотата ще измени света” (Достоев-
ски). „Прекрасно и красиво е всичко онова, което възпроизвежда прелестите на
живота в неговата пълнота” (Чернишевски).
7 Людвиг фон Мизес. Цит. съч.
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Бизнесът, пазарът, не споделят тези ценности, за тях прекрасно и красиво
е всичко онова, което носи пари, служи за уголемяването на капитала. Морално
е онова, което те ограбва, изнасилва, убива и изнудва. Криминалните структури
нямат никакви духовни ценности, освен трупането на богатства, ръководят се
от лични, спекулативни, а не от обществени интереси. Обществените блага не
се ценят или се ценят дотолкова, доколкото са подчинени на личните интереси.

Това е в общи линии „философията на пазарното общество”, която става и
„философия на пазарната икономика”. Тъй като духовното производство не може
да служи на тази философия, то е отритнато назад, към него се отнасят с пре-
небрежение.

Реформата е насочена преди всичко в сферата на икономиката (в духовна-
та сфера, доколкото я има, води към деградация), но дори и там не се увенча с
успех. Реформата трябва да се оценява не само по икономически, но и по ду-
ховни критерии, те трябва да вървят ръка за ръка. Художникът, изкуството,
културата винаги са имали представа за това „кое е добро и кое е зло”. Много
творци на науката в името на истината са отивали на кладата. Съществува
отчуждение, духовна криза в страната, криза на ценностите. Проф. Загоров по-
свети цяла книга върху това.8

Църквата също заслужава укор в това отношение. Тя не е изразила своето
виждане по най-парливите въпроси на нашето време: пазарното общество и па-
зарната икономика, новият икономически ред, като прикрита форма на амери-
канизация, с неизбежните и неблагоприятни последици от това.

Доводите на неолибералната идеология в защита на пазарното начало в
духовната сфера не могат да бъдат приети за убедителни. Към тях могат да се
направят следните възражения:

- първо, стоковата форма, колкото и значима да е, не е универсална жиз-
нена и стопанска дейност. В икономиката има и непазарни елементи.
Пазарната икономика е частен случай от формите на икономическа орга-
низация на обществото, а не всеобщ принцип на съществуване;

- второ, икономическата система е сложна и полиструктурна, включваща
отношения, присъщи не само на пазарната система, но и на духовната
сфера. Икономическата и пазарната система са две различни неща, те не
са тъждествени първата е по-широка, втората – частен случай от нея;

- трето, няма икономика в „чист” вид (непосредствена обществена) или
стокова (пазарна). Всеки друг подход означава те да се признаят за
„чисти” форми на производство;

- четвърто, теорията за „чистите” форми на производство е недоказуе-
ма теория за истинност, предпочитание има оная, която се проверява
или е проверена чрез действителността. Теорията се проявява и като
хипотеза, като известна догадка за истината.

Всяка абсолютизация на един или друг тип обществени връзки (пазарни и
непазарни) е индикация, че икономическата система разполага с механизъм,
8 Загоров, Орлин. Духовната криза. Изд. „Славянско дружество”, 2010.
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адекватно съответстващ на тези връзки, т.е. планомерната – с планови механизми,
стоковата – с пазарни механизми. Двата типа връзки, обаче, не са изолирани, те се
проявяват като едно цяло, сложната съвкупност от взаимодействие на системата
не може да се изрази чрез една единствена форма, било тя пазарна или непазарна.

Типът обществени връзки следва да се изследва не само от гледище на
спецификата, но и от страна на общото. Те изразяват приемствеността между
двете форми на производство, връзката между частта и цялото, на което при-
надлежи определящата роля във вектора на движение.

Това означава, че при анализа на икономическата система не бива да се
правят забележки напред, каквито случаи не са рядкост. Системата трябва да
се изследва в ония форми, в които реално съществува. В противен случай тео-
рията може да се отклони от практиката, нещо, на което сме свидетели.

Този методологичен принцип се отнася и за днешната икономика. Ако се
приеме стоковата форма да бъде всеобща определеност на системата, би след-
вало производството да функционира по законите на пазарната икономика, т.е.
да се развива по законите на стоково-паричните отношения. Тогава стремежът
ще бъде печалбата. И този стремеж действително съществува, всичко е под-
чинено на нея, включително и социалната сфера.

Двата типа обществени връзки (пазарни и непазарни) са същност от раз-
личен ред. Формата на тяхното изражение може да не съвпада с тази същност.
Не бива същността да се смесва с формата на производство. Те не са тъжде-
ствени. Привидността не бива да се представя за същност на икономическата
система, а тя пък да се определя чрез привидността. Формата на производство
може да има страни, които са независими или пък стоят по-близо или по-далеч
от същността, от типа на системата. Едно и също явление може да се проявява
на различни същности. Доколкото формата на производство се различава от
своята същност, дотолкова тя не се е превърнала в същностна страна на
съдържанието на тази форма.

Същността може да се раздвоява. Тя може да има форми, които изразя-
ват различни страни в нейната йерархия, т.е. в същността. Това значи, че непа-
зарната и стоковата форма на обществени връзки могат да изразяват различни
страни на същността, на типа на системата. Едни от тях – стоковите, обхващат
по-дълбоката същност на производствените отношения, а други – непазарните,
по-повърхностен слой на отношенията на производство.

Икономическата система реализира своите функции като използва най-
различни форми на производство. В структурата й съществуват отношения на
производство, които имат различен генетичен произход. Доколкото тя се про-
явява чрез тях, дотолкова двата типа обществени връзки са форми на движе-
ние на икономическата система. Пазарната и непазарната форма не бива да се
противопоставят. Те трябва да се разглеждат в диалектическо единство. Реа-
лен план за духовната сфера не може да се състави, ако не се знаят потребно-
стите, търсенето, предлагането, но и пазарът, ако не се съобразява с нея, не
може да бъде действен. Системата, като цяло, иска да ги усвои и прероди, да
ги подчини на себе си, за да реализира своята цел.
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Съществува известен дуализъм в характера на системата. От една стра-
на, тя съдържа черти на непазарни елементи, а от друга, в своята конкретна
икономическа определеност е стокова. Пазарната форма на производство може
да измени подхода в развитието на духовната сфера , без да изчерпва нейното
съдържание. Икономическите реформи в бившите социалистически страни тряб-
ваше да отразят единството на тези форми (пазарна и непазарна). В механизма
на тяхното функциониране не бива да се дава тежест само на едната или само
на другата форма. Пазарът не е единствена форма на регулирането на произ-
водството. Планирането в страната не биваше да се ликвидира, а следваше да
му се придаде по-демократичен икономически характер.

Ще бъде погрешно да се преувеличава ролята на стоково-паричните отно-
шения в развитието на икономическата система. Техният принос за прогреса на
обществото е твърде значителен. Те, обаче, не бива да се идеализират, т.е. да
се изпада на позициите на т.нар. икономически романтизъм. В същото време
наивно е да се твърди, че пазарът може да се развива без икономически отно-
шения в духовната сфера. Съвремието показва, че пазарът не може да бъде
действен, ако се елиминират тези отношения. Духовната сфера може да смекчи
негативните страни на стоково-паричните отношения, да им предаде социална
насоченост.

Двата типа обществени връзки са атрибут на съвременната икономика. Те
не са отделени с „китайска” стена. Зависимостта между тях се проявява в
сложна система на отношения, която се предопределя от самата природа на
тази система. Системата съществува, за да реализира своята цел.9 Ако целта
не се постигне, състоянието на системата може да се промени и на тази основа
да се разкъсат нейните вътрешни взаимовръзки и функции. И практиката по-
твърждава това. Пренебрегването на стоково-паричните отношения и на иконо-
мическите отношения в духовната сфера не осигури качествено нов растеж на
икономиката. Социалните цели на обществото не се осъществяват, предимствата
на системата не се реализират, нейният престиж намалява, което в крайна сметка
отчуждава хората от собствеността и властта. Като последица системата може
да рухне.

Пазарната и непазарната форма на производство е оня субстрат, който
стои в основата на всички форми на проявление на икономическите отношения.
Те образуват условията и формите на тяхното съществуване, съдържат възмож-
ността й за развитие, пронизват всички елементи на структурата на системата.

Стоковата форма на производство съдържа и черти на непазарната, но и
двете форми могат да се преливат една в друга и да се обогатяват. С развити-
ето на производителните сили и задълбочаването на общественото разделение
на труда стоково-паричните отношения все повече се интегрират с духовната
сфера на производство. Стоковата форма на производство изпитва влияние, а
последната може да придобие черти на стокова форма.

9 Става дума за системи, които са свързани със съзнание и могат да си поставят цели.
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Вероятно ще се възрази, че двата типа обществени връзки са несъвмес-
тими, взаимно изключващи се. Това опира до фундаменталния въпрос на иконо-
мическата теория: „пазар” или „непазар”, друга алтернатива не съществува.
Такава позиция се отстоява от либерализма, родните политици стриктно се
придържат към нея, дава се предпочитание на пазарните отношения, държав-
ното регулиране и планиране се оставят на заден план и се отричат. Но реално-
стта показва нещо друго – практиката опроверга това.

Диалектически противоположни явления могат да съществуват в
неразривно единство. Това се отнася не само за посочените, но и за много
други форми на производство.

На икономическата система са присъщи вътрешни противоречия между
труда като непазарна обществена дейност (самодейност) и това, че този труд
все още съществува в предметна форма, различна от самодейността, т.е.
присъщо е съхраняването на предметната форма на богатство. Непазарните
отношения обективно се допълват със запазването на вещните, косвените, сто-
ково-парични отношения. Това означава, че разменната стойност, носител на
която е потребителната стойност, в качеството си на страна на стоката, се оказва
категория, в която се фиксира не само „стойността”, но и разходът на труд като
непосредствено обществен. Следователно, разменната стойност също има дво-
яко икономическо определение.

Икономическите отношения в духовната сфера при сегашната степен на
развитие на икономиката не се проявяват в адекватна на нея форма, а все още
в стокова. Стокова форма приемат, както елементите на стоково-паричните
отношения, така и тези в духовната сфера, с тази особеност, че последната има
своя специфика.

И така, икономическата структура на обществото се характеризира с два
типа обществени връзки: пазарни и непазарни. В рамките на тази определеност,
ролята на духовната сфера занапред все повече ще нараства. Това, разбира се,
не изключва значимостта на потребителската стойност и като носител на раз-
менни (стокови) отношения.

Двата типа обществени връзки пораждат два различни подхода в двете
сфери на дейност: материална и нематериална.

3. Икономически отношения в духовната сфера

Проблемът за наличието или отсъствието на такива отношения е от прин-
ципно естество не само за теорията, но и за практиката. Правилното му изясня-
ване ще позволи да се даде отговор на въпроса: приложими ли са в тази сфера
съвременни методи на икономическа оценка и анализ; действат ли при нея ико-
номически закони; в каква степен икономическият подход и икономическият
механизъм са приложими.

Първичните отношения обхващат отношенията в сферата на производство
на материални блага. Вторичните отношения израстват от тях. Те заемат вто-
ростепенно място в йерархията на системата на икономическите отношения. В
духовната сфера икономическите отношения имат малко по-друга същност,
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отколкото оная, от която те са произлезли. От тази гледна точка, те не могат да
се сведат до първичните отношения, тъй като съдържат моментна друга
същност, която е малко по-различна от тази в сферата на производство на ма-
териални блага. От друга страна, доколкото производствените отношения в
сферата на производство на материални блага са определящи, дотолкова всич-
ки форми на икономически отношения могат да се сведат до своя основопола-
гащ критерий. Преходът от една същност на отношения – производството, към
другата – духовната сфера, е преход от едно качество към друго. Методът на
структурните равнища означава, че съществуват категории, които изразяват
различен ред отношения в йерархията на икономическите отношения.

Формите на икономическа организация и управление в духовната сфера не
могат да отразят най-дълбоката същност на типа на икономическата система
така, както ги изразява сферата на производство на материални блага. Все пак
връзка между нея и отношенията в духовната сфера съществува. Но тя е изве-
дена на по-повърхностен слой отношения, където тази връзка се осъществява.
Колкото многоетажността на производствените отношения е по-голяма, толко-
ва вероятността на техния външен слой да се отдалечи от сърцевината на тези
отношения е по-голяма. Същността от едно равнище се превръща в дру-
га. Тя е същност, само че е изведена на друго равнище, вследствие на
което втората същност се различава от първата. Тя може да не отразя-
ва най-дълбоката същност и да съдържа елементи на друга същност,
различна от оная, от която е произлязла. Това значи, че пазарните отноше-
ния в духовната сфера не могат да бъдат копие на тези в сферата на материал-
ното производство.

Маркс никога не е свеждал икономическите отношения само до производ-
ство на материални блага, а до обществено възпроизводство на своя живот на
хората.10

Икономическите отношения в духовната сфера биват два вида: първо, пре-
несени от сферата на производство на материални блага, чиито материален
носител е продуктът на труда, и второ, икономически отношения, които възник-
ват в тази сфера по повод създаването и реализацията на самите услуги.

Някои видове услуги, каквито са материалните, отразяват отношение не
само на потребление, но и на производство, т.е. отношения, които възникват в
първата фаза на общественото производство.

Икономическите методи и механизми в духовната сфера трябва да отра-
зят ония страни на икономическите отношения, върху които става тяхната по-
ява и израстване. В същото време, те не са безразлични към тях. На определен
етап от своето развитие икономическите отношения следва да се разглеждат
като резултат на икономическите методи и форми на управление, да се възпро-
извеждат и обогатяват на нова основа. Тук диалектиката е взаимна. От пред-
поставка за възникване на икономическия механизъм тези отношения могат да
бъдат негов резултат. Този резултат, обаче, е станал по-друг. Той е по-богат и
1 0 К. Маркс. Към критика на политическата икономия. С., 1949, с. 9.
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задълбочен от обстоятелството, че икономическият механизъм възпроизвеж-
да развитието и усъвършенстването на икономическите отношения и с това по-
пълно отразява действието на системата икономически закони.

Ще бъде погрешно да се счита, че формите на икономическа организация
в духовната сфера отразяват само икономически отношения. При функционира-
нето на тази сфера те се преплитат с други отношения, които не са производ-
ствени, а са социално-икономически, надстроечни, идеологически отношения.
Всички те се проявяват като едно цяло, което има свое съдържание и собстве-
на логика. И така, икономическият механизъм в духовната сфера по своята
социална природа се детерминира от икономическите отношения и произтича-
щите от тях икономически закони. Той трябва да отрази тяхното действие и
използване. Откъснем ли го от тях, лишава се от своята качествена определе-
ност, което води до волунтаризъм.

Щом духовната сфера е въвлечена в икономически отношения, тя е обхва-
ната и от действието на икономическите закони, които са проявление на най-
съществените страни на производствените отношения.

Икономическите закони са преди всичко закони на материалното произ-
водство. Исторически те възникват най-напред при него. С това се доказва и
предимството на материалното производство. Нематериалната сфера е вто-
рична по отношение на материалната. Икономическите закони започват да дей-
стват при нея само на определен етап от нейното развитие.

Формите на икономическа организация в духовната сфера трябва да отра-
зят действието и използването на икономическите закони. Те транслират същно-
стта на икономическите отношения в съответни форми на управление на иконо-
мическите процеси. Това превръщане се извършва от субективния фактор, чрез
подбора на такива методи на стопанисване, които съответстват на изисквания-
та на тези закони. Трудността на проблема се изразява в това, че в духовната
сфера не са намерени ония форми и методи на стопанисване, които да отразят
нейната социална същност.

Формите на икономическа организация и управление в духовната сфера
трябва да отразят единството между пазарната и непазарната форма на обще-
ствено производство. Наличието на проявление на икономически зако-
ни в духовната сфера не премахва класическото определение, че това
са закони на материалното производство, а само показва, че на опреде-
лена степен от неговото развитие те могат да излязат от пределите му
и да се проявят в други сфери на дейност, които имат значение за раз-
витие на общественото производство.

Законите на материалното производство не само предполагат икономи-
чески закони и икономически категории в духовното производство, но и самите
категории в тази сфера отразяват в себе си законите на материалното произ-
водство. Всъщност това е взаимодействие между категории, които отразяват
различен ред взаимоотношения в йерархията на взаимоотношенията на произ-
водство. Икономическите категории, а също и законите в духовната сфера, ни-
кога не могат да се сведат до тези в материалното производство, но не могат и
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да се откъснат от тях. За съжаление, такъв подход в икономическата литерату-
ра не винаги се прилага.

Много е важно тези моменти да се посочат, защото механичното пренася-
не на пазарните принципи от сферата на материалното производство в духовна-
та сфера, без да се съобразяват със спецификата на последната, може да дове-
де до неблагоприятни последици върху социалната ефективност на функциони-
рането на тази сфера. Прякото копиране на пазарни принципи в духовната сфе-
ра, без да се отчита нейната специфика е теоретично неиздържано. Духовната
сфера е подсистема на общественото производство; като такава тя е относи-
телно самостоятелна; същността е различна от тази в сферата на материално-
то производство. Щом е така, пазарните принципи в духовната сфера имат ог-
раничено приложение. Доколкото се прилагат, те трябва да се обвържат със
социалната цел на производството.

Производството и потреблението на духовни блага в духовната сфера не
могат да се изразят чрез стойността. Затова стоково-паричните отношения от
сферата на материалното производство не бива механично да се пренасят в
духовната сфера. Пряка връзка между тях и конкретните резултати от нейната
дейност не съществува. Всяко прибързано използване на стоково-паричните
отношения може да има последици, които трудно могат да се предвидят.

Развитието на духовната сфера през последните години среща някои про-
тиворечия, които намират израз в това, че тя със своите социални резултати в
по-малка степен задоволява социалните потребности на обществото.

Пазарните принципи имат спомагателно значение, те трябва да бъдат об-
вързани със социалните цели на обществото, да съдействат за тяхната реали-
зация.

4. Пазарното начало в образованието

Духовната сфера е сложна съвкупност, която се състои от множество ча-
сти. Тъй като е невъзможно да се разгледат всички, ще се ограничим с основ-
ната част, а това е образованието.

Неокласическата школа разглежда образованието като стока, която по нищо
не се отличава от останалите стоки – бакалски, производителни и пр. Щом е
така, то се купува и продава. Поне така следва от логиката на неокласицизма.
Всеки, който иска да получи образование, трябва да го заплаща. Учебното за-
ведение е нещо като търговско предприятие. То е подчинено на комерчески
цели. Държавата не бива да се меси в делата на образованието.

Австрийската школа разглежда образованието от гледище на субективна-
та ценност; то е такова дотолкова, доколкото задоволява дадена потребност.
Ако в по-голяма степен я задоволява, цената му е по-висока и обратно. Запла-
тите на учителите ще се определят в зависимост от равнището на търсенето на
услугите на образованието. По-високото заплащане на труда на хората, получи-
ли образование, е от гледна точка на теорията на въздържане. По време на
обучение те се отказват (въздържат) от текущото потребление в името на бъде-
щето и затова получават по-високо възнаграждение. Но актът от въздържа-
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не на правене на деца, не е акт на правене на деца. Образованието е
нещо като инвестиционна стока. Този, който се грижи за производството й, трябва
да поеме нейните разходи. Ефектът от образование изцяло се присвоява от уча-
щите се и на тази основа то би трябвало да се заплаща изцяло от тях.

Такава е в общи линии позицията на неокласическата школа. Верна ли е тя
или не? Този въпрос няма еднозначен отговор. Необходими са определени ра-
зяснения, за да се изрази авторовата позиция.

Нашето виждане по този въпрос е следното:
- първо, не е верна тезата, че разходите за образованието следва да се

поемат от тези, които го получават. Икономическият ефект се присвоя-
ва не само от тях, но и от обществото като цяло, а също и от предприе-
мачите – бизнесмени. Функциите на образованието са многомерни –
социални, икономически и възпитателни и др. На тази основа издръжки-
те следва да се поемат и от други органи;

- второ, по отношение на образованието правителството не може да се
опира само на пазарните решения. „Необразованият човек не може да
бъде компетентен съдия по въпросите на образование”11. Ако той може
да оцени качествата на обикновените стоки – обувка, облекло, храна и
пр., то за образованието не винаги е в състояние да се произнесе;

- трето, необходимостта от вмешателство на държавата в образование-
то произтича от това, че никой друг освен нея не ще бъде способен да
гарантира минимум стандарт на обучение. Частните учебни заведения
преследват повече комерчески цели. И това го доказа практиката в стра-
ната. Образованието се подчинява на бизнеса;

- четвърто, не бива ефектът от потребление на разходите за образова-
ние да се търси само в прираста на работната заплата. Тя зависи не
само от него, но и от други фактори;

- пето, ефектът от образование не е нещо самостоятелно, откъснато от са-
мия процес на труда. Първоизточник на този ефект не са вложените ресур-
си (капитал), а живият труд на човека. Разходите за образование формират
способността към труд, тя, обаче, без живия труд не може да се реализира.
Придобит чрез образование труд става по-сложен и квалифициран, който за
единица време създава по-голяма печалба. Следователно, не в ръцете на
работника образованието става капитал, а в ръцете на предприемача-капи-
талист, което допринася за създаването на допълнителна печалба;

- шесто, ако образованието се развива в съответствие с пазарните прин-
ципи, влагането на капитали би трябвало да има предвид пределната
ефективност на капитала – печалбата, която е критерий за неговите гра-
ници. Това, обаче, не е най-сполучливото решение на въпроса. В проти-
вен случай, потребността от специалисти ще се определя не от гледище
на обществените интереси, а от тесните рамки на потребността на ка-
питала. Този подход най-вече се прилага в частните училища.

1 1 Мил, Дж. Ст. Основы полотической Зкономии. Изд. „Прогресс”, М., 1981, с. 354.
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Ако образованието е стока, то би трябвало да се подчинява на бизнеса,
както всяка друга стока. И тогава логиката е една – да изхвърлим от профе-
сионалните училища геометрията, литературата и др., тъй като те пряко не уве-
личават производителността. Такива възгледи за съжаление не са рядкост.

Образованието е не само ресурс, но и средство за постигане на определе-
ни социално-икономически резултати, опредметяване на духовна дейност, фор-
миране на култура, ново качество на човека, на обществото, на живота.

Образованието трябва да се развива с изпреварващи темпове. Ниското
равнище на образованието задушава нацията и я погубва. Образованието днес
придобива статус на фактор на производство. Като ресурс то изисква значи-
телни разходи, които не могат да се поемат от частния капитал. В условията на
конкуренция побеждава онзи, който осигурява изпреварващо развитие на инте-
лектуалния капитал. Частният капитал не може да стори това, необходимо е
вмешателство на държавата.

Образованието не е нужно изцяло да се обвърже с потребностите на паза-
ра на труда и на бизнеса, каквото мнение съществува в публичното простран-
ство. Много дейности са с ниска производствена технология. Ако се обвърже
изцяло с тях, значи то да се превърне в занаятчийски тип училище. Образовани-
ето трябва да бъде насочено към бъдещето. Като се знаят бъдещите цели,
може по-успешно да се решат сегашните. Всяка система трябва да се стреми
към по-висш ранг цели, непосредственото обвързване на образованието с паза-
ра на труда и с бизнеса пречи за реализиране на тези цели.

Все още няма яснота в целите на системата на висшето образование. Много
често висшите частни училища се разглеждат като търговско предприятие,
фирма, преследваща максимизация на печалбата. Висшето училище не е фир-
ма, а организация, която при ограниченост на ресурсите трябва да постигне
някаква степен на полезност – престиж, качество на подготовката, добри ака-
демични преподаватели, формиране на личността и пр.

Държавата се оттегли не само от икономиката, но и частично от образова-
нието, остави ги на автопилот. В много случаи нейната намеса е необоснована.
Това засилва хаоса, снижава качеството на подготовката, отдалечава ни от
европейските ценности, превръща училището в занаятчийски тип. Делът на раз-
ходите за образование от БВП са много по-ниски, в сравнение с развитите страни,
заплатите – също, обвързват се в повечето случаи с броя на часовете, а не с
реалния принос в подготовката на учащите се.

Общият брой на частните училища от 132 през 2002/2003 г. нарасна на 138
през 2003/2004 г.; през 2004/2005 г. – съответно на 141; а през 2005/2006 г. –
2009/2010 – 455; 2011/2012 – 517 частни училища.12 А при тях обучението се
основава на пазарни принципи.

Широкият профил на обучение е необходимост за нашето съвремие. Про-
фесионализмът трябва да се основава на него. Обучение, откъснато от този
профил е архаично, то не може да отговори на нуждите на ХХI век.

1 2 Статистически справочник, 2006, Република България, с. 29; Статистически справочник, 2012, с. 73.
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Знанията, основани на тясната специализация, са частични и не дотам ця-
лостни за дадената дисциплина. Широкият профил позволява по-пълно и по-
задълбочено да се изучат закономерностите на науката и на тази основа конк-
ретното. Тук не става дума общото да се противопостави на конкретното, а да
се съчетаят в едно цяло.

Това, обаче, не се спазва, предимство се дава на описанието, на емпирич-
ното знание, научните разработки също не са лишени от този недостатък, а без
теория и методология не може да се обясни и преобразува действителността.

Знанията във висшите училища трябва да се излагат на съвременно рав-
нище на науката, да имат концептуален характер, да съдържат различни гледни
точки, а не да се придържат към строго установени канони и стандарти. Иконо-
миката е динамична система. Тя не може да се преподава със стандартни под-
ходи.


