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УСЛУГИТЕ – СПЕЦИФИЧЕН ВИД
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов

Проблемът за услугите е дискусионен. Проследим ли историята, ще ви-
дим, че спорът се заражда със самото възникване на този проблем1. Най-ин-
тензивно, обаче, дискусията се води днес. И това е обяснимо. Услугите при
относително по-ниското развитие на производителните сили на по ранните ета-
пи не са развити. Те се разглеждат като частичен проблем. Липсата на фунда-
ментални разработки по някои раздели на политическата икономия също се от-
разява неблагоприятно върху анализа на отбелязания проблем. Резултатите
в сферата на услугите невинаги са икономически еднородни, което пречи на
тяхната съизмеримост и съпоставимост. При някои процесът на производство
съвпада с акта на потреблението. Това внася определени затруднения в анали-
за на услугите, но не означава, че проблемът не бива да се поставя.

Услугите днес до такава степен се разширяват, че има основание да се
говори за нова ера в социално-икономическото развитие. Ако преди икономика-
та бе икономика на ръчния труд, по-късно на машинния труд, то сега е икономи-
ка на услугите, на знанието, на информацията, изобщо- нова икономика.

Това поставя на преден план проблема за услугите. През последните го-
дини настъпи активизиране на изследванията в тази област2. Независимо от
това, много въпроси остават неизяснени. Не съществува единство относно
същността на услугите като икономическа категория, характера на труда, кой-
то ги «произвежда», създава ли се при тях стойност.

1 Селезнев, А. Нематериальное производство и экономический рост. М., „Наука” 2001.; Брагинс-
кий, С. В., Я. А. Певзнер. Политическая экономия: дискусионные проблемы, пути обновление.
М., „Мысль” 1991, 34; Пидпригоршчук, Я. Остаревшая догма в економической теории. „Экони-
мика” Украины,  № 12, 1985, с. 51; М. Зобарский „Охота за догмами” и здровы смысль „Экони-
мика” Украины, № 7, 1996.

2 Проблемът се разглежда в разработките на А. Смит, К. Маркс, Ж. Б. Сей, Н. Синьор. По-късно
20 години той бе наново на мода в СССР, през последните години на миналия век е предмет на
оживени спорове. У нас по този проблем са работили Д. Коняров, М. Кънев, П. Михайлов и др.
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Целта на статията е да разкрие същността и съдържанието на услугите
като форма на труда, спецификата им като вид икономическа дейност, всеоб-
щата и специфичната определеност на услугите, обхванати от стоково-парични
отношения и до колко те имат стойностен характер.

1. Въвеждащи разсъждения за услугите

В други публикации се отбелязва, че проблемът за производителния труд
е колкото стар, толкова и нов. Стар, защото възниква в самата зора на полити-
ческата икономия като система и нов, защото днес има нови измерения.

Това важи и за услугите. Преди те бяха страничен продукт на материал-
ното производство, сега са доминираща структура в обществения продукт, еле-
мент в жизнената дейност на човека. Дискусията по тях ту затихва, ту се възраж-
да. Въпреки това, разработките не са много, в повечето случаи проблемът се
разглежда от маркетингови позиции, а не от гледище на теорията и методологи-
ята, липсва политико-икономически подход.

В учебниците по „Икономикс”, а също и в тези по „Политическа икономия”,
този проблем изобщо не се разглежда. Това, според мен, се дължи първо, на
теоретичната сложност на проблема, второ, на схващането, че в тях трябва да се
включват утвърдени проблеми на научната истина; трето, в игнориране различи-
ята между двете сфери на дейност, в разбирането, че всичко, създаващо доход е
производство, независимо от своята социално-икономическа определеност.

Всяко явление следва да се разглежда в развитие: възникване, зрелост,
отмиране, връзка с други категории, като съдържание, обусловено от опита и
поуките на историята. От такива позиции следва да се преценяват услугите.

И така, що е услуга?

В най-общ план обменът на една дейност с друга се смята за услуга. Сдел-
ката между купувач и продавач е своеобразна услуга. Стоката се купува като
потребителна стойност срещу определена парична сума. Отношението между
купувач и продавач е отношение на отчуждение на потребителна стойност, но не
само това – и предоставяне на една вещ, материален продукт за изготвяне на
друга вещ за потребление, услуга срещу услуга, обмен на труд срещу доход.
Давам нещо, за да получа друго, давам това, което не е потребно, за да получа
това, което е нужно, давам нещо, за да се стори нещо за мен, давам нещо, за да се
произведе нещо за мен и пр. Списъкът може да бъде продължен.

Това разбиране е залегнало и в Римското право. Сделката между две лица
се извършва на такава основа. Това определение е твърде общо, то не отразява
историческата даденост от гледище на икономическата определеност на форма-
та на производство. В повечето случаи важи за формите, предшестващи капита-
листическото производство или за първоначалното възникване на капитала.

Други определят „услугата като дейност или изгода, която една страна
може да предложи на друга, която в основата си е неосезаема и не води до
придобиване на собственост” (Ф. Котлър).
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Услугата, според Котлър, е не само неосезаема, но тя е неотделима от
своя източник на създаване, несъхраняема и непостоянна в своето качество3.
Тази теза широко се застъпва и в учебниците по маркетинг, смята се за безуп-
речна в научно отношение, въздига се в ранг на истина от последна инстанция,
превръща се в своего рода аксиома.

Дали обаче е така? Моята позиция е по-различна от тази на Котлър. Да
приведем гледната точка:

Първо, неосезаемост значи неуловимост, невидимост, не усещам услуга-
та като такава. Нима лекарят или зъболекарят които ме лекуват, учителят и
професорът, обучаващи ме, естетическата наслада и емоционалност, която ми
доставя артистът, музикантът и цирковият комедиант не са осезаеми? Аз виж-
дам и усещам тяхното присъствие, улавям услугата като такава. Потреблени-
ето, като жив процес, като полезна дейност е твърде осезаемо. То ме превръща
в друг човек: в сферата на духовното се пренасям в „отвъдното”, в красивото и
възвишеното, в прелестите на живота и неговата пълнота.

За да избегне критиката и излезе от нея, Ф. Котлър подчертава, че тази
характеристика за услугите важи, когато тя не се осъществява4. В други разра-
ботки той премълчава това.

Според Котлър излиза, че услугата е някаква чиста форма на мислене,
въображаема в нашето съзнание, откъсната от битието, т. е. от своята обек-
тивна основа. Добре е известно, че логическите форми на мислене не са „праз-
на обвивка”, а потопени в съдържанието на „битието”5. Освободени от него
със спекулативна измислица, граничеща с мистиката. Чистите форми на мис-
ленето съществуват само в пределите на абстракцията. Точно това не е раз-
брал Ф. Котлър.

Второ, другата черта на услугата – „неотделимост от източника”, също
буди възражение. Ако за някои чисти услуги, както ще видим по-късно, това би
могло да се каже, за материалните услуги не е така. При фризьорските, музикал-
ните и др. услуги, производството и потреблението съвпадат по пространство и
време, прекрати ли се производството, прекратява се и потреблението. Не може
да се отрече: полезното действие на труда е неотделимо от изпълнителя и пол-
звателя на услугата, следователно, от своя източник. Днес, обаче, с напредъка на
техниката, на виртуалната икономика, на интернета и пр., нещата се променят.
Музиката и други подобни на нея, могат да се запишат на клип и други носители
на информация, да се отделят от изпълнителя на услугата и да придобият само-
стоятелно съществуване. Потреблението се отделя от източника на създаване,
може да се съхранява и ползва при нужда. Известен вид услуги, както ще видим
по-късно, запазват своето самостоятелно съществуване, отделено от изпълните-
3 Вж.: Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. С англ. М., 2004, С., 579-581.
4 Управление на маркетингови структури и управление на пазарното предлагане. Изд. Класика

стил 2005, с. 377; вж. също: Стратегически маркетинг за нестопанските организации. С., 2005,
изд. 1, с. 456-457.

5 Вж. по този въпрос: Ленин, В. И. Съчинение, том 29, с. 178, 176, 178, 186, 193, 238. Партиздат, С.,
1982.
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ля на услугата, следователно, те съществуват вън от своя източник на оказване,
съхраняват себе си и могат да придобият пригодна за продажба стока. Значи, те
са отделени от своя източник. Това най-вече важи за материалните услуги –
поправка на часовник, електродомакински уреди и пр.

Трето, полезната дейност на труда не винаги се реализира в полезен ефект.
Това, обаче, не значи, че услуга не се извършва. Полезният процес съществува
само в потенция, като възможност, той може да не се въплъти в полезен ефект:
болният умира, маса хора не получават услуги в съответствие със своите нуж-
ди, някои са натрапени принудително – полицейски, административни, съдебни
и всякакви други. Полезният процес за мен няма стойност (ценност), обезсмис-
ля се и се обезличава, а крайният ефект е нищожен. Пресата ни поднася ежед-
невно потресаващи примери – лекарска грешка, неправилно установена диагно-
за, лошо обучение на учащи се, влошено административно и друго обслужване.

И така, полезният процес на трудовата дейност е необходимо условие за
извършване на услугата, той, обаче, не винаги се реализира в полезен ефект,
следователно, не придобива обществена оценка, а в някои случаи е и пагубен за
личността и обществото.

Четвърто, що се отнася до това, че услугите не се съхраняват и натрупват,
това е външна страна на въпроса. Те не се натрупват в този смисъл, както е при
материалното производство. При услугите нещата стоят малко по-различно. Тук
също има натрупване, но формите на това натрупване не са материални ценности
(вещи), а духовни, нематериални ценности. Трудът като жив процес е не само
съзиждаща дейност, но и труд, създаващ особен продукт. Трудът в своето непос-
редствено битие, като физическо съществуване, създава продукт отделен от своя
създател. Това се отнася най-вече при знанието, информацията и пр. Те са особен
продукт (стока), имащи не само цена, но и конкретна полезност, всеобща полез-
ност за всички потребители. Полезният ефект може да се натрупва, разпростра-
нява, продава, без да губи потребителските си свойства – умножаване и натруп-
ване на научни знания. Всеобщият „онаучен труд” е висша форма на материали-
зиран, интелектуален труд. Продуктът на този труд съществува отделен от своя
първосъздател, от живия процес, който го е създал. Трудът оживява при неговото
потребление. Картините на великаните на човешкия дух Микеланджело, Рафае-
ло, музиката на Бетовен, Моцарт, Шостакович, балетите на Хачатурян и др. ожи-
вяват при тяхното потребление, трудът възкръсва, въздейства върху хората с
цялата духовна мощ. Индивидът не потребява картините като вещ, не ги унищо-
жава физически, както това става при материалното производство - дрехите, обув-
ките се износват и в крайна сметка стават физически негодни за употреба. При
духовното производство трудът се потребява като дейност, въплатена в картина-
та, в скулптурата, статуите и пр. Човек се стреми да отгадае, разшифрова мисли-
те на твореца. Учените и днес спорят какво се крие зад усмивката на Мона Лиза,
тя все още остава неразгадана.

Трудът при чистите услуги се разглежда като нематериално благо. Някой
ще възрази, нали той е дейност, процес. Да, наистина трудът е дейност, но не
всяка дейност е труд. Дейността е по-широка от труда. Тя е негова предпостав-
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ка: емоционалността, психическата и нервната дейност са предпоставки за труд,
но това още не е труд.

- Трудът се разглежда като благо, тъй като се потребява като дейност.
Дори той може да се разглежда като услуга. Услугата е вид полезна
дейност. Тя е начин на изражение на особената потребителна стойност
на труда дотолкова, доколкото е полезна не като вещ, а като дейност.

- Условие трудът да приеме формата на услуга е той да се потребява не
в своята предметна форма, а да се потребява като вид полезна дейност.

- Услугата е вид полезна дейност и в същото време икономическо отно-
шение, което се поражда по повод потреблението на тази дейност.

- Трудът при материалните услуги има самостоятелна форма на съще-
ствуване, отделена от своя резултат.

- Трудът се потребява като целесъобразна дейност, като жив процес, като
субективна дейност. Той обладава свойствата на потребителна стой-
ност и в този смисъл встъпва в качеството на нематериално благо.

- При някои дейности, когато трудът не придобива предметен израз, а се
потребява като дейност, той представлява нематериално благо. При тях
производството и потреблението съвпадат. Що се отнася до дейности,
при които трудът придобива предметен израз, услугата запазва своето
самостоятелно съществуване – услуга на часовникаря, на майстора, който
ни поправя колата и др.

Трудът в духовното производство има, обаче, една особеност. Той се раз-
двоява, но това раздвояване не се извършва два пъти, а веднъж в съответни
форми. Един път встъпва в качеството на услуга като жив процес и в същото
време на духовен продукт, отразяващ реалността под формата на картини, об-
рази, идеи.

Трудът при духовния продукт прераства в нещо ново. Той се отличава от
своята първоначална даденост по конкретната си определеност. Налице е т.нар.
„ставане”, при което, от една страна, трудът запазва всеобщата си определе-
ност, а от друга, придобива своя специфика. От проста непосредствена даде-
ност, като нематериално благо, при по-нататъшното си развитие той се конкре-
тизира и придобива нова специфика в лицето на духовния продукт.

Услугата и духовният продукт са две страни на изражение на трудовата
дейност в духовната сфера. Те са вид нематериално благо. Като такива те са
съотносими един с друг, предполагат и се отричат.

Духовният продукт (благо), услугата, полезният ефект на труда са относи-
телно самостоятелни. Между тях има различия и нещо общо. Всички те
съдържат белезите на нематериалното благо. Но проявата им в духовната сфе-
ра може да не съвпадне със своя изходен пункт. Всеки от тях има своя специ-
фика, но съдържа и старото дотолкова, доколкото е продукт на това старо.

Трудът е оня субстрат, който стои в основата на формите на проява на
нематериалния продукт. Той, обаче, се преобразува и подчинява на ония от тях,
от които се усвоява, вследствие на което нематериалното благо, взето в своята
абстрактна определеност, се разгръща и конкретизира във формите на проявле-
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ние на продукта на нематериалната сфера. То съществува в тях. Общото
присъства в специфичното. Но и специфичното трябва да съдържа общото.
Духовният продукт съдържа не само общото – нематериалното благо – но и
специфичното, което образува неговото съдържание.

И така, услугите и духовният продукт са проява на нематериалното духов-
но благо. Тяхната специфика не отменя генетическото им единство с изходната
конструкция на системата - трудът като нематериално благо. Различията меж-
ду тях са различия в рамките на системата. А това значи, че в рамките на
системата те могат да бъдат съотнесени един с друг. На тази основа духовни-
ят продукт и духовното производство могат да се разглеждат като своеобразна
услуга и сфера на обслужване.

Духовният продукт в идеална форма отразява действителността под фор-
мата на образи. Но от това не следва, че той не трябва да се разглежда и като
вид услуга. Доколкото трудът при него се потребява не в своята предметно-
веществена определеност, а като дейност, дотолкова има основание да се гово-
ри за услуга. Духовният продукт може да прерасне в услуга и услугата в духо-
вен продукт, зависи от какви позиции се оценяват. Изкуството, културата, про-
светата са вид духовно производство, но в същото време техните дейности
могат да се разглеждат и като услуга.

В по-ново време се приема, че услуга е всичко онова, което не се отнася
до първичния и вторичния сектор на икономиката: първичният – производстве-
ни дейности, свързани със земята, с добива на минерали и селско стопанство,
вторичният – индустриална икономика. Третичният сектор – всички останали
дейности, които не се отнасят до първите два, е секторът на услугите6. С една
дума, съдържанието на услугите се изчерпва с третичния сектор на икономика-
та. Това твърдение е твърде повърхностно и схематично.

Услугата е способността на труда да задоволява дадена потребност, тя се
свежда до ползата, извлечена от нея7. Това, обаче, не е решение на въпроса. Тази
позиция заличава границата между продукта и услугите, поставя знак на равен-
ство между тях. Това означа, че всеки продукт, имащ предметно-веществена
определеност, задоволяващ дадена потребност, допринасящ полза за потребите-
ля, е услуга. Тогава всичко е услуга. Няма първичен и вторичен сектор на иконо-
миката. Има само третичен сектор на икономиката, което е пълен абсурд.

Още по въпроса: „Услугите се купуват и употребяват, заради ползите, ко-
ито предлагат, и нуждите, които задоволяват, а не заради самите тях. И стоките
се купуват заради тяхната полезност. Ако не са полезни, никой не ги купува.
При услугата се купува не крайният ефект (резултат), а полезният процес на
труда: точно той встъпва в качеството на услуга. „Крайният резултат само се
предполага” и не може предварително да бъде гарантиран от изпълнителя на
услугата.

6 Брешков, Иван. Миглена Ботушарова. Маркетинг на услугите. УНСС, Университетско изда-
телство „Стопанство”, С., 1999, с. 6.

7 Пак там.
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2. Теоретични подходи при изясняване на услугите:
всеобща и специфична определеност

Услугите, подобно на производителния труд, следва да се разглеждат от две
страни: първо, от гледище на всеобщата си определеност, и второ, от гледище на
социалната форма на производство, като израз на определени производствени
отношения. Дори в рамките на първия подход могат да се приложат два вариан-
та: услугата като потребителна стойност и услугата като разменна стойност.

„Като потребителна стойност стоката действа причинно. Например, пше-
ницата действа като хранително средство. Машината замества труда в опре-
делени пропорции. Действието на стоката, чрез която тя е само потребителна
стойност, предмет на консумацията, може да се нарече нейна услуга, услугата,
която тя извършва като потребителна стойност. Но като разменна стойност
стоката винаги се разглежда само от гледище на резултата. Тук не се касае за
услугата, която тя оказва, но за услуга, която е била оказана на нея самата при
нейното производство. Така например, разменната стойност на една машина се
определя не от количеството работно време, което се замества от нея, а от
количеството работно време, вложено в самата нея, и което значи е необходимо
за да се произведе нова машина от същия вид”8.

И така, стоката като потребителна стойност (храна, облекло, обувки и пр.)
е една, и съвсем друга като разменна стойност: купувам услугата в стокова
форма преди всичко като полезно действие на труда на изпълнителя на услуга-
та, а не полезното действие на вещта, на самия резултат. Купувам услугата, не
като средство за увеличаване на капиталовата стойност, а като потребление.
Крайният резултат, както ще видим по-късно, само се предполага, без той пред-
варително да се гарантира.

При първия случай, аз купувам труда, оказващ услуга срещу пари, обме-
ням полезната дейност срещу пари, без да ги превръщам в капитал. Аз купувам
труда на лекаря, учителя, професора, адвоката, свещеника не за да превърна
парите в капитал, а за лично потребление. Услугата влиза в издръжките на ра-
ботната сила, като елемент за лично потребление. В този си вид тя встъпва
като форма на непроизводителния труд. Това определение, обаче, е недостатъ-
чно за капиталистическия начин на производство.

Услугата, според израза на Маркс, е само полезно действие на дадена
потребителна стойност, било на стоката, било на труда9. При услугата, продължа-
ва той, трудът доставя особена потребителна стойност, «но особената потреби-
телна стойност на този труд е получила тук специфичното название «услуга»,
тъй като трудът оказва услуги не като вещ, а като дейност»10. Услугата е въоб-
ще начин на изражение на особената потребителна стойност на труда дотолко-
ва, доколкото тя е полезна не като вещ, а като дейност.
8 Маркс, К. Към критиката на политическата икономия. С., 1949, с. 27.
9 Маркс, К. Теории за принадената стойнос. 1956, ч. І, с. 408.
1 0 Маркс, К. Капиталът. 1968, т. I, с. 205.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
174

Полезното действие на труда може да се закрепи в определен предмет,
т.е. да се овеществи или пък да се прояви като дейност, лишена от вещна опре-
деленост. Условие трудът да приеме формата на услуга е той да се потребява
не в неговата предметна форма, а като вид полезна дейност. Това, обаче, се
отнася само за нематериалните услуги. При материалните услуги трудът се
потребява едновременно като дейност и като материализираност в предметна-
та определеност на продукта, на който ние възстановяваме потребителната му
стойност. Трудът, изразходван при тези услуги, по своята природа е производи-
телен. Той съхранява потребителната стойност и я предпазва от предварително
разрушение.

Отсъствието на производство на нови продукти при материалните услуги
не може да бъде предтекст те да се изключват от сферата на производство.
Може би ще се възрази, че тук отсъства производителната консумация, присъща
на материалното производство, че при тези услуги се пораждат отношения не
по повод на производството, а по повод на потребление.

Това не може да се приеме за убедително. Нашите аргументи да се отне-
сат материалните услуги към материаното производство се свеждат до след-
ните по-важни пунктове:

1. сферата на материалните услуги е материална;
2. тя е стокова;
3. произвежда се едновременно стойност и потребителна стойност;
4. стойността се материализира в потребителната стойност.
Това, че услугата разширява потреблението, не значи нищо и производ-

ството на тахан халба разширява потреблението, но е материално производ-
ство. При услугите възникват не само отношения на потребление, но и отноше-
ния на производство. Услугите не винаги потребяват материалното производ-
ство, но и в редица случаи го създават и разширяват. Ако се приеме, че не
създават производство, поправката на леки коли, телевизори, ел. домакински
уреди и прочие по същество не би била производство на материални блага,
следователно, общественото богатство не би се увеличило.

Формата, обаче, на резултата на труда не бива да се абсолютизира при раз-
граничаването на труда на производителен и непроизводителен. Защото, ако се
абсолютизира, за производителен би трябвало да се признае трудът на художни-
ка, скулптура, поета и всички дейци на духовното творчество, които произвеждат
продукт с веществен израз. Обстоятелството, че част от непроизводителния труд
може да се опредмети в материални потребителни стойности, не означава, че те
следва да се отнесат към отраслите на производствената сфера.

Критерият при разграничаването на труда на производителен и непроизво-
дителен трябва да бъде не формата на неговия резултат, а съдържанието на
процеса на труда11. Ако има за предмет на въздействие природната материя и
1 1 Тук става дума за разграничаване на труда на производителен и непроизводителен от гледна

точка на своята всеобща определеност, а не от гледна точка на социалната форма на производ-
ство. При капитализма трудът е производителендотолкова, доколкото произвежда принадена
стойност, способствува за увеличаване на капиталовата стойност, и се обменя срещу капитал.
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приспособяването й към потребностите на човека, трудът е производителен.
Ако няма такава насоченост, а въздейства върху самия човек, трудът е непро-
изводителен, а услугата – нематериална, каквито, например, представляват
услугите на лекаря, бръснаря, артиста и пр. При някои услуги трудът може да
не придобие предметен израз и въпреки това, те да се отнесат към материални-
те услуги. Този вид услуги нямат веществен израз. Трудът, обаче, за тяхното
производство не може да се прояви вън от акта на материалното производство,
защото чрез него се изменя пространственото битие на потребителната стой-
ност – превоз на стоки.

Може да се възрази, че съдържанието на процеса на труда не може да слу-
жи за основа на разграничаването на труда на производителен и непроизводите-
лен. Щом процесът на производство е взаимодействие между човека и природа-
та, то човек е част от природата и всяко въздействие върху него следва да се
счита за производство на материални блага, а трудът – за производителен.

Този довод не е убедителен. Той изхожда от формалната логика. Действи-
телно, човек е част от природата. Той, обаче, в процеса на труда не може да се
разглежда като вещество на природата. Човек не е просто част от нея, а соци-
ално същество, съвкупност от обществени отношения.

Процесът на производство на материални блага представлява «съединява-
не на веществото на природата с труда»12. При нематериалните услуги това не е
налице. При тях обект на труда не е природата, а самият човек. Дори средствата
на труда, въздействащи върху него, могат да бъдат аналогични с тези, с които се
въздейства на природата. Но с това нещата не се променят. При едни и същи
средства на труда могат да се получат противоположни резултати.

Така например стриженето на овце с ножици е производство на материални
блага, а подстригването или бръсненето на хора е нематериална услуга. Същото
се отнася до лечението на животни и хора. Дали трудът ще се изрази в своята
предметна форма, или като вид дейност, не зависи от употребените оръдия на
труда (инструменти); те не определят съдържанието на процеса на труда.

В нематериалната сфера липсва преобразуващо въздействие на човека
върху природата, доколкото съществува, то е въображаемо и се различава от
това в сферата на материалното производство. Услугата, като вид продукт, не
съдържа природно вещество. Някои смятат, че това не може да бъде основа-
ние трудът в тази сфера да не се признае за производителен. Щом произвежда
потребителна стойност, значи създава и стойност. Услугите се произвеждат за
обмен и като такива притежават не само потребителна стойност, но и стойност.
Тук не ще се впускаме в детайли на въпроса. Необходимо е да посочим, че е
допусната груба методологична грешка. Стойността не може да възникне, ако
предварително не е създадена в сферата на производство. Социалното съдържа-
ние на стойността, като „стойност не съдържа, нито атом вещество”, не може
да бъде критерий, предопределящ стойностния характер на услугите.

1 2 Маркс, К. Капиталът. С., 1968, т. I, с. 180.
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Всеобщите свойства на услугите придобиват значимост само в общата
логика на капитала. За услугата не е достатъчно да има само потребителна
стойност, тя трябва да има такава за самия капитал. Увеселителните заведе-
ния и всички от този род, придобиват значимост за капитала само тогава, кога-
то му носят доход – печалба.

„Капиталистическото производство е не само производство на стоки – то
по своята същност е производство на принадена стойност. Работникът не про-
извежда за себе си, а за капитала. Затова вече не е достатъчно той изобщо да
произвежда. Той трябва да произвежда принадена стойност. Производителен е
само този работник, който произвежда принадена стойност за капиталиста, или
служи за самонарастването на капитала. Ако е позволено да се вземе пример
извън сферата на материалното производство, учителят е производителен ра-
ботник, ако не само обработва детските глави, но и сам се съсипва от работа за
обогатяване на капиталиста. Обстоятелството, че последният е вложил капи-
тала си във фабриката за учение, вместо във фабрика за салам, не изменя
никак това отношение. Затова понятието за производителен работник съвсем
не включва само отношението между дейност и полезен ефект, между работна
сила и продукт на труда, но и едно специфично исторически възникнало обще-
ствено отношение, което прави работника непосредствено средство за нара-
стване на капитала. Затова – да бъде човек производителен работник не е ща-
стие, а проклятие”13.

3. Относно стойностния характер на услугите

Този въпрос е предмет на оживени спорове. Те съпровождат цялата исто-
рия на икономическата мисъл, продължават и сега, вероятно и занапред при т.
нар. информационно общество. Ние няма да се впускаме в детайли на въпроса,
а ще го разгледаме в частта, имаща отношение към заглавието.

В икономическата теория се оформят две становища, относно стойност-
ния характер на услугите: крайна (разширена) и ограничена трактовка. Първа-
та смята, че в сферата на нематериалното производство и по-специално в сфе-
рата на услугите, се създава стойност; на тази основа трудът е производителен,
участва в създаването на БВП и национален доход и пр. Втората трактовка –
не участва в това създаване – услугите нямат и не създават стойност.

Противниците и привържениците на стойностния характер на услугите из-
хождат от марксистката методология по този въпрос. Подходът, обаче, е малко
едностранчив и догматичен. Вземат се едни или други цитати, откъсват се от
общия контекст, без да следват духа на казаното. Доводите на едната или дру-
гата концепция могат да се сведат до следните по-важни моменти:

1. Стойностният характер на услугите се извежда от стойностния харак-
тер на фонда за лично потребление. Щом участват в издръжките на
работната сила и щом тя има стойност, то и самите услуги не могат да

1 3 Пак там, с. 515.
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нямат такъв характер. Стойността на работната сила се определя от
стойността на материалните и нематериални продукти. Не може работ-
ната сила да има стойност, а услугите да нямат. Стоковият еквивалент
на стойността на работната сила се формира от елементите, които уча-
стват в нейната издръжка: ако нямат стоков характер, то и самата ра-
ботна сила не би могла да има такъв.

2. Логиката е такава: лекарят, учителят, цирковият комедиант и пр. произ-
веждат потребителна стойност; отчуждена тя придобива стоков харак-
тер. На тази основа се смята, че заетите в нематериалната сфера създа-
ват не само потребителна стойност, но и стойност.

3. „Целият свят на „стоките” може да бъде разделен на две големи части:
първо, работна сила; второ, стоки, отличаващи се от самата работна
сила. А покупката на такива услуги, които се изразяват в обучение на
работната сила, които я съхраняват, видоизменят и т.н. ... – всичко това
е покупка на такива услуги, които дават замяна на себе си пригодна за
продажба стока и т.н., а именно самата работна сила, в разходите за
производството и възпроизводството на които влизат тези услуги14.

4. Според Маркс, за стойността е безразлична каква е нейната потреби-
телна стойност, какъв е нейният носител, но във всеки случай този носи-
тел трябва да бъде някаква потребителна стойност. Обменът на дейно-
сти между двете сфери (материална и нематериална) се извършва на
еквивалентна основа. Значи на стойностна основа.

Такава е общата логика на разсъждения. Тя, обаче, среща противоречия:
трудът става стойност от политико-икономическа гледна точка само в застина-
ла предметна форма, в покой, а не в текущо състояние. Трудът е жив процес.
Ако приемем, че услугата има стойност, то би следвало, че и самият труд има
такъв характер. А добре е известно, че от политико-икономична гледна точка
той няма такъв характер. В сферата на нематериалното производство трудът, в
качеството си на жив процес, встъпва като услуга. По тази логика услугите
нямат стойност.

Как може да се разреши този казус?

Това би могло да стане чрез преодоляване на някои слабости в трудовата
парадигма. Без да се отрича, тя се оказа недостатъчна да обясни някои проце-
си на съвременния свят. Ако през ХVІІІ-ти и ХІХ-ти век е по-приемлива, днес
се отдалечава от реалността. Ако през този период услугите са епизодични,
днес са доминиращ елемент в структурата на общественото производство.
Извършва се смяна на доминанта на икономическото развитие: преход от мате-
риална към нематериална сфера.

Трудовата парадигма, както и всяка друга парадигма, е клон, степен в
развоя на икономическата мисъл, а не неин непоклатим принцип. Тя, както и
всяка друга теория, не може да претендира за всеобща определеност на исти-
1 4 Маркс, К. Теории за принадената стойнос. С., 1956, ч. І, с. 145-146.
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ната, да бъде нейна последна инстанция. Да се отрече стойностният характер
на услугите, значи да се изключи ролята на интелектуалния труд в създаването
на стойност. Процесът на производството става все по-малко зависим от не-
посредствения труд и все повече зависим от опредметения труд на знанията,
информацията, науката, които са източник на стойност.

Стойността, според Рикардо, зависи не само от труда, но и от редкостта,
оскъдността. Стойността не бива да се разбира по смитовски, като кристали-
зиран, материализиран труд, закрепен за физическата форма на продукта. Тя
има не само физическо съществуване, но и социално съдържание. Ако се при-
еме, че услугите нямат стойност, значи да се твърди, че те не участват в стой-
ността на обществения продукт. Днес в този продукт веществото на природата
се съкращава и се увеличава делът на знанието в неговото формиране и създа-
ване, а това е основание за стойностния характер на услугите.

Назряла е необходимостта за известно преосмисляне на трудовата теория
за стойността. Делът на живия труд в структурата на стойността се съкращава
и се увеличава този на миналия труд. А това значи, че източник на стойността
е не само трудът, но и другите фактори на производство. По друг начин не може
да се обясни стойностният характер на нематериалните услуги. Стойността е
нещо динамично, подвижно, а не застояло. В противен случай сме изправени
пред алтернативата – подкопаване и ограничаване на стоковото производство.

Всяка теория е рожба на определена потребност. Да следваме историята:
меркантилистите смятат, че само в сферата на обръщение се създава богат-
ство, единствено там трудът е производителен; физиократите – в земеделието
се създава чист продукт. Възгледите на неокласическата теория дават малко
по-друга трактовка на този въпрос. Да се обърнем към съвремието – източник
на стойността е не само трудът, но и средствата за производство. По друг
начин не може да се обясни стойностният характер на услугите. Това е хипоте-
за, предположение, която не може да се пренебрегне.

И все пак, стойностният и нестойностният характер на услугите не бива
да се абсолютизират. Всяка категоричност е излишна. За да може проблемът
да се разреши, може би в оборот следва да се вкара понятието ценност. Хората
придобиват дадено благо от гледище на тяхната полезност. Ценността е субек-
тивна по форма, но обективна по съдържание.

Оттук и изводът: някои блага може да имат ценност, но да са лишени от
стойност. Разходите за тяхното производство не придобиват стойностна, а само
стокова форма. Така например, как ще се определи стойността на услугите на
фризьорката, на масажиста и пр.? В какво ще се въплъти тяхната стойност.
Ако е в човека, значи той по тази логика би следвало да има стойност, да бъде
предмет на покупко-продажба. Това е пълен абсурд. Наистина самочувствието
на потребителя може да се увеличи, но това не придава стойностен характер на
услугите. Този род услуги имат ценност, но не и стойност.

Трудът при информационното общество, в своето непосредствено битие,
като физически труд, престава да бъде „велик източник” на богатството. Гра-
ниците между двете сфери на човешка дейност започват да се разминават и
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стават твърде условни. Продуктът ще бъде „онаучен труд”. Той няма да бъде
дематериализиран, а труд, придобиващ друга форма на изражение. Старите
представи за стойността изчезват и се пораждат нови. Тук може да се направи
известна аналогия с кризата на теоретичната физика в края на ХІХ-ти и начало-
то на ХХ-ти век. Материята не изчезва, а придобива други форми на израже-
ние. Тя се проявява не само под формата на вещество, но и под формата на
поле. Подобно нещо става и с услугите. Стойността не се унищожава, матери-
ализираният труд – също, а придобива друга форма на изражение.

Производителният труд също придобива такава форма. От предметна пре-
минава в идеална (невеществена) форма на съществуване. Той следва да се
разглежда не само в покой, но и в движение. На определен етап от него обаче се
връща към себе си, към своята изходна предпоставка и форма на съществува-
не, само че обогатена по същност и съдържание. Тук има отрицание на отрица-
нието. Трудът сменя своята едностранчивост и прераства в нещо друго. Веще-
ството на природата, както отбелязахме преди малко, може да отсъства или да
е сведено до минимум (информационното общество), но при висшата форма на
производителния труд встъпила като знание, отново е възможно да се въплати
в предметния израз на продукта. Знанието придобива черти на производителна
консумация. Трудът от по-несъвършенна форма на производителя, преминава в
по-съвършена.

Реалният производствен процес зависи от живия труд, от знанята, които
обладава интелекта. Те могат да се въплатят в предметна и непредметна фор-
ма на продукта. Богатството, доходите на нацията се увеличават благодарение
на интелектуалния капитал, плод на разрастващата сфера на услугите.

Производителността на труда, при други равни условия, ще расте толкова
по-бързо, колкото в по-голяма степен са потребените знания. Знанията като
ресурс, като услуга придобиват производителна форма, не сами по себе си, а
посредством интелекта на човека; включени в капитала, те стават по-произво-
дителни. Знанието става капитал, не в ръцете на този, който го притежава, а в
ръцете на онзи, който го използва производително за получаване на печалба.

Тук има една особеност. Ако знанието стане всеобща определеност, при-
добие черти на всеобщо благо и всеки безплатно има достъп до него, то се
превръща в своеобразен дар Божи – нищо не струва, но е с голяма обществена
полезност. Постулатите, например, на евклидовата, неевклидовата геометрия,
на класическата и квантовата механика и много други теории, се ползват без-
платно, те имат ценност, но не и стойност. Да припомним, някои слова на Д.
Рикардо: ако земята е безгранична, тя не носи рента, само ограничената и въвле-
чена в оборот земя носи рента.

Във връзка с това бих добавил и още нещо: ако приемем, че услугите в
духовната сфера имат стойност, а в последно време това все повече се утвър-
ждава, то би следвало те да притежават и някои особености, различни от тези в
материалното производство. Основание за подобно заключение ми дават след-
ните обстоятелства: а) икономическите, стойностните отношения в духовната
сфера са пренесени от сферата на материалното производство; б) исторически
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те възникват най-напред при него, а след това в духовното производство; в)
същността може да бъде от различен ранг, йерархия и структурни нива на ней-
но изразяване; г) нещо, което е пренесено, производно, не е тъждествено с из-
ходната основа, от която то е произлязло.

Оттук, какви особености биха могли да имат услугите в духовната сфе-
ра, тяхната стойност тъждествена ли е с тази в материалното производство?

Един труден въпрос, изискващ някои разяснения. Трудовата теория за стой-
ността не може да се пренесе механично в духовната сфера по следните съоб-
ражения:

П ъ р в о, в материалната сфера стойността е средна аритметична пре-
теглена; обществената потребност е мерило на обществения труд, значи и на
общественонеобходимото работно време; стоките, произвеждащи най-голям па-
зарен дял определят обществената потребност, следователно, те формират и
пазарната стойност; в духовната сфера трудът е конкретен, а не абстрактен;

В т о р о, ако много художници и други творци на изкуството рисуват Мона
Лиза и произвеждат духовен продукт, те не могат да създадат стойност (цен-
ност), образ на първосъздателя на картината. Трудът им не може да бъде реду-
циран спрямо оригинала на картината, който е невъзпроизводим, уникален. Сре-
ща се в единствено число.

Т р е т о, сборът на всички картини и други творения на изкуството, няма
такава полезност, каквато са създали Микеланджело, Лучано Павароти, Борис
Христов и други. Продуктът е невъзпроизведим и уникален по своята същност.

Ч е т в ъ р т о, стойността от подобен род продукти и услуги се определя
не от общественонеобходимото време – такова няма и не може да има, а от
тяхната оскъдност, рядкост и полезност, която с течение на времето нараства.
Стойността на услугите не може да се обясни посредством трудовата теория
за стойността. Тук на помощ идва субективната школа, т. е. теорията на полез-
ността. Противоречията се преодоляват чрез съединяване на техните противо-
положности. Двете теории (трудова и субективна) не бива да се противопоста-
вят. Нужно е да се отърсим от идеологическата обремененост, която истори-
чески ги е съпровождала. Трябва да се търси общото, което ги обединява.

П е т о, икономическата теория не може да се развива, ако дава предим-
ство само на една теория и пренебрегва друга. Теория, затворена в себе си не
може да разчита на успех. Така преди беше с марксизма, така е и сега с нео-
класическата теория. Не може първата всякога да е права, а втората – грешна,
и обратно. Теория, която казва всичко, значи не казва нищо.

Човек не може да обхване проблемите в тяхната пълнота. Нашите знания
са ограничени. Засега няма солиден и надежден механизъм за отхвърляне и по-
твърждаване на стойностния характер на услугите. И това е обяснимо: услугата,
като форма на труда, все още не е кристализирала като същност. Представите ни
за нея са твърде абстрактни. Не ще и съмнение, че развитието на науката и
степента на общественото развитие ще внесат известни корекции в разбирането
ни по този въпрос. Затова въпросът се разглежда в чисто теоретичн план. Древ-
ните казват: „Няма нищо по-практично от една абстрактна теория”.
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Нито една теория не разполага със съвършени механизми и средства да
обясни реалността. Всяка теория трябва да излезе извън кръга на своя обясни-
телен принцип, затворена в себе си тя води към застой и непродуктивност. За-
дачата на науката е да открива и да разкрива. „Всички наши теории се
явяват (остават) догадки, предположения, хипотези” (Карл Попър). В
рамките на рационалното една теория може да бъде повече предпочитана от
друга, стига по-добре да обяснява света. Истината няма монопол. Мненията,
макар и противоречиви, могат да дадат по-добра представа за нея.


