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ВСЯКА ТЕОРИЯ Е НЕЗАВЪРШЕНА
И ПОДЛЕЖИ НА РАЗВИТИЕ

Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов

1. Въведение

Всяка величава епоха е трагична, но трагичността днес е в липсата на
величие. Всичко се руши, няма съзидание, а разруха – стопанска, духовна, мо-
рална и всяка друга, криза на ценностите. Предишните добродетели се смятат
за грях, а грехът – сега за добродетел. Такава е логиката на историческото
развитие.

Тази логика не подмина и обществените науки, в това число и икономи-
ческата наука. Изпадайки в плен на еуфорията, с лека ръка се игнорира полити-
ческата икономия като наука. Под прикритото було на идеологизация и деполи-
тизация по административен начин се премахна нейното изучаване като учебен
предмет. Съображенията бяха, че старата теория била пропита от болшевишки
дух, че тя била схоластическа и догматическа и затова трябва да отстъпи на
„чистата” икономика.

Никой не оспорва, че старата икономическа теория трябва да се очисти от
идеологически щампи и догми, които й се приписваха. Въпросът е дали това е
основание тя да бъде заменена с „чистата” икономика (economics).

Отричането на дадена теория не е нещо ново в историята на икономичес-
ката мисъл. То е датирало още от старо време, но най-осезаемо се проявява
при определени социални сътресения, особено революционни, каквото е днеш-
ното. Всяка теория е продукт на своето време, на определени потребности. С
промяната им се изменя и самата теория, но от това не следва, че политическа-
та икономия трябва да се замени с друго название. Борбата с нея започва още
в самата зора на нейното възникване. Пръв употребил този термин е А.
Mонкретиен. Той, обаче, и много негови последователи схващат политическата
икономия не като теория, а като държавна икономическа политика.

Впоследствие това положение се променя от класиците на политическата
икономия – Фр. Кене, Адам Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Мил. и др. Класическата
школа, според Маркс, първа в историята на икономическата мисъл придаде
теоретичен характер на политическата икономия.

Маркс прие названието политическа икономия от своите предшественици.
Той, обаче, внесе ново съдържание в нейния предмет. След като не бе опровер-
гана и отречена теорията му, в крайна сметка се отрече и самата политическа
икономия, премина се към ново название – икономикс. Това стана близо три
века след нейната поява.

Австрийската школа бе първа, която се обяви за тази промяна – смяна на
политическата икономия с т.нар. „чиста” икономика. Такава промяна срещаме
и в У. С. Джевонсън – „теория на политическата икономия” (1871 г.), а също и в
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знаменития труд на А. Маршал „Принципи на икономиска” (1890 г.). Това схва-
щане се застъпва и в маржиналистката теория. Политическата икономия се
превръща от наука, изучаваща социалните закономерности на обществото в
наука за техническите закономерности на икономиката при ограниченост на
ресурсите и тяхното използване. Променя се целта и предмета на самата на-
ука. Такова нещо и днес е налице – икономическата наука се лишава от своя
социален заряд, превръща се в своего рода иконометрия. Този подход е плод на
идеологически съображения – отричане на трудовата парадигма и възхвала на
теорията на пределната полезност и на неокласицизма.

Целта на статията е да разкрие единството и различието между трудова-
та парадигма и теорията на пределната полезност, че и двете имат място в
икономическия анализ и в преподаването на икономическата теория.

2. Трудова теория за стойността и теорията
за пределната полезност – две алтернативи в научното познание

Този проблем може да бъде предмет на самостоятелна разработка. Ние
го разглеждаме в частта, имаща отношение към формулираната преди това
теза: няма веднъж завинаги установена универсална теория. Всяка теория е
незавършена и подлежи на развитие.

Оттук и изводът, че няма чиста теория за икономическото развитие на
обществото. Постулатите на класическата теория, според Кейнс, са приложи-
ми не към общата теория, а само към особен случай. Проблемите се натъкват
на противоречиви уклони, тенденции, които не пасват на самата теория. Същно-
стта предполага промяна, а тя се опознава чрез нейното изменение. Щом е
така, и щом икономическата необходимост се реализира по нееднозначен на-
чин, т.е. нелинейност на историческата динамика, това значи, че са нужни раз-
лични подходи, теории за обясняването на тази същност, на самата историчес-
ка динамика.

Светът е многообразен и не може да се изрази (обясни) с една единствена
теория. Обществото, според К. Попър, е несъвършено, то е открито за усъвър-
шенстване и подобряване, което е въпрос не на синоптичен проект, а на опита,
на неговата проверка. В духа на това, критиката на П. Сраф срещу маржинали-
стката теория за ценността и разпределението е оправдана. В труда си „Про-
изводство на стоки посредством стоки” (1960 г.) той се опита да възстано-
ви класическия подход към теорията за стойността и че подходът, основан на
търсенето и предлагането, не може да реши този проблем. По тия причини е
необходимо да се възстанови гледната точка на старите икономисти от А. Смит
до Рикардо, бих добавил и Маркс, забравена за известно време.

Ренесансът на класическата политическа икономия е не само же-
лан, но и необходим. Той е плод на това, че все по-голям брой икономисти са
разочаровани от постулатите на неокласическата теория. Преустройството на
икономиката не съответства на нея (последната), скептицизмът се засилва,
теорията не дава обективна оценка на реалността, а трябва да се търсят други
алтернативи.
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Във връзка с това в наше време не може да се приеме тезата, че
трудовата теория за стойността е изчерпала своите възможности и тя
трябва да бъде заличена. Това се отнася и за пределната полезност. Причините
за последната да излезе на преден план се коренят в следните обстоятелства:

Първо, пределната полезност днес има нови измерения и оценки.
Второ, смяна на икономическата парадигма, извършва се преход в иконо-

мическия анализ - диктатът на производителя се подменя с този на потребителя.
Трето, промяна в поведението на потребителя.
Четвърто, по нов начин се поставя връзката между трудовата теория на

стойността и теорията на пределната полезност.
Пето, старите теории могат да съдържат както отговори, така и алтерна-

тивно виждане в решаването на новите проблеми.
Шесто, предписва се грях на марксистката доктрина – пренебрегва се

полезността при определяне на стойността, че дава предимство на трудовата
теория за стойността.

Седмо, двете теории (трудовата и пределната полезност) не отразявали
адекватно икономическата действителност и по тези причини синтез между
тях е невъзможен. Опитът на Туган Барановски, А. Маршал и други в това
отношение се оказа несполучлив.

Осмо, различията между двете теории са повече идеологически, отколко-
то икономически.

Трудовата теория за стойността, според Н. Бухарин, винаги е била препъни
камък на буржоазната политическа икономия, което наложи тя да бъде постро-
ена на други основи и това бе теорията за пределната полезност. Тя, обаче, се
оказа непригодна за теоретичното изследване, но бе единствената, която мо-
жеше да се противопостави на марксистката теория1. Пак по този повод: авст-
рийската школа се явява идеология на пределния тип буржоа, най-пълна анти-
теза на идеологията на пролетариата, най-силен враг на марксизма. Като тео-
рия е съвършено безполезна, няма познавателна стойност. Ценността на Маркс
няма никакви съприкосновения с ценността на Б. Баверк, подчертава Бухарин2.

Девето, подобни мисли се срещат и днес: синтез между двете теории е
невъзможен; при едни случаи се прилага трудовата теория за стойността, а при
други – пределната полезност3.

Десето, смята се, че теорията за пределната полезност има съществен
принос в развитието на трудовата теория за стойността и затова следва да
излезе на предно място4. Други твърдят, че двете теории са обградени с кре-
пост, отнасят се за различни неща и връзка между тях не може да има.
1 Бухарин, Н. Политическая экономия без ценности (социальная теория распределения). Основ-

ные проблемы политической экономии, сб.статей, 1922, С., с. 401.
2 Цитирано по Афанасев, В. Вклад Австрийской школы в развитии трудовой теории стоимости,

Вопросы экономики, №7/2002.
3 Дунаев, Э. П. К въпросу о синтезе трудовой теории стоимости и теории предельной полезности;

Вест. Моск. Ун-та сер. Экономика, 2002, № 4, с. 3.
4 Вж. Цитираната статия на В. Афансьев.
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Единадесето, съществува мнение, че трудовата теория недостатъчно
отчита обществената потребност и затова трябва да отстъпи мястото на тео-
рията за пределната полезност.

Да видим дали това е така?
Маркс бе критик на всяка философия на завръщането. Той се надсмиваше

над онези, които искаха да се завърнат към Кант, даже и към Аристотел.
Но какво да се прави?
Теорията се развива заедно с историята. Връщаме се към Маркс, за да се

осветли и преоцени по-добре доктрината от гледище на настоящето. Не е верна
тезата, че се пренебрегва полезността. В ранните си произведения, а и по-късно,
той защитава полезността, но не е имал време да я доразвие докрай, а може би
и времето не е налагало това. Още в „Светото семейство” или към „Критика на
критическата критика” (1844 г.) Маркс и Енгелс заявяват: „На стойността от-
начало се дава наглед разумно определение – тя се определя от производстве-
ните разходи на една вещ и от обществената полезност. А впоследствие се
оказва, че стойността е чисто случайно определение, което не се намира в ни-
какво отношение, нито към производствените разходи, нито към обществената
полезност”5.

Фр. Енгелс в „Очерци или критика на политическата икономия” (1844 г.)
две десетилетия преди появата на маржиналистката теория писа: „Полезност-
та на вещта е нещо чисто субективно, което съвсем не се подава на определе-
ние в абсолютна форма: разбира се, тя не се поддава на определяне поне дото-
гава, докато хората още се лутат в противоположности.” Съгласно тази теория
(теорията на Сей, подчертана от мен), предметите от първа необходимост би
трябвало да притежават по-голяма стойност, отколкото предметите за разкош6.

Дали дадена вещ трябва да се произвежда или не, това зависи от нейната
полезност да покрива производствените разходи. „Никой няма да продава по-
евтино от онова, което е изразходвал. Ако производствените разходи на две
вещи са еднакви, полезността ще бъде решаващ момент за определянето на
тяхната сравнителна стойност”7.

Трудът е мерило за стойността. Тя се определя от обществено необходи-
мите разходи за производство на продукта. Атаките срещу Маркс са насочени
към това, че пренебрегва полезността като фактор, обуславящ стойността, пред-
писва се грях, че не разбира въздействието на търсенето и предлагането върху
цената. Тези атаки, обаче, са неосновани. В третия том на „Капиталът” се раз-
глежда връзката между обществена потребност и стойност. Продукт, който
надхвърля рамките на тази потребност, няма нито потребителна стойност (по-
лезност), нито стойност. Трудът, вложен за неговото производство, не придоби-
ва общественополезен характер.
5 Маркс К. и Фр. Енгелс, съч. т. 2, с. 34.
6 Маркс К. и Фр. Енгелс, съч. т.1, с. 531.
7 Пак там.
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Маркс не пренебрегва полезността. За него тя е веществен носител
на стойността, продукт, който не е полезен, няма стойност. Аналогични мисли
се развиват и в „Към критиката на политическата икономия”, където се под-
чертава, че стойността се определя от издръжките на производство на вещта и
от обществената полезност на последната.

Маркс не си поставя за цел да разкрие обществените свойства на полез-
ността, спира се на тях пътьом, задачата му е да разкрие закона на движението
на формацията (капитализма), да обесни експлоатацията на труда от капитала
посредством отношенията наемен труд и капитал. Във връзка с това спекула-
циите около неговото творчество са огромни.

Много преди Маркс полезността е била предмет на внимание в трудовете
на Смит и Рикардо. В творчеството им се съдържат възгледи, близки до тези
на австрийската школа, зачатъци за субективна оценка на разменните блага.

Теорията на Смит е противоречива, методът – дуалистичен, върти се в
постоянен кръг. От една страна, е привърженик на трудовата теория, а при дру-
ги случаи я напуска – предпочитание дава на полезността. Стойността на сто-
ката, според него, има двояко значение: „понякога тя изразява полезността на
даден предмет, а понякога възможност за придобиване на други предмети.
Първата може да бъде наречена потребителна стойност, втората – разменна
стойност”8. Разменните пропорции на стоките се определят от количеството
блага, които могат да се получат за тях при обмяна.

Рикардо е продължител на трудовата теория за стойността на Смит. Тя,
обаче, не го задоволява, вижда противоречията, но не може да ги отстрани. За
него полезността не е мярка на разменната стойност, макар да е необходима за
нея. Той по-добре от Смит разграничава двете страни на стоката: потребител-
на стойност и стойност. Но при размяната на труд срещу капитал не можа да
обясни закона за стойността. Ако този закон се спазва, работникът би следвало
да получи цялата стойност на създадения от него продукт, но в случая получа-
ва възнаграждение много по-малко от създадената стойност. Това, което не
направи Рикардо, бе сторено от Маркс.

Трудовата теория за стойността и субективната теория за ценността раз-
глеждат един и същ проблем – стойността, само че от различни гледни точки.
Да се опознае субективната теория, това значи да се разкрие нейната същност.
Загадката на въпроса е как се управляват разменните пропорции и как се опре-
деля полезността от гледище на субективната школа?

Първо, размяната се извършва по волята на участниците в сделката (търго-
вията), водени от психологически и от икономическа гледна точка – егоистич-
ни, мотиви. Критерий за размяната е субективната оценка на благото. Законът
за стойността не съществува, той е измислица – плод на човешката фантазия.

Второ, пропорцията в размяната наистина се извършва по волята на из-
вършващите сделката, но зад тях стои трудът. Това, обаче, не се отчита от
субективната школа. Всеки се стреми да извлече максимална изгода, като обме-
8 Смит, А. Богатството на народите... С., 1983, с. 29.



3 9
Статии

ни по-малко количество продукт срещу по-голямо количество труд – продукт.
Пазарната цена се формира не по волята на контрагентите, а по силата на кон-
куренцията, която е обективно дадена, в зависимост от нейните колебания; ико-
номическите субекти формират своето поведение.

Трето, продуктите, които се разменят, са плод на човешкия труд. Всеки,
както се каза, се стреми да обмени по-малко количество собствен труд срещу
друго по-голямо количество труд. Точно в това се състои изгодата от размяна-
та. Ако няма изгода, размяна не се извършва. Оценката може да бъде субек-
тивна, но тя има обективна подкладка. Субективната оценка присъства, но не е
определящ принцип на размяната.

Нима субектът при вътрешноотрасловата конкуренция сам определя це-
ната на своя продукт, сам свежда индивидуалната стойност до равнище на па-
зарна стойност и пазарна цена? Така не стои ли въпросът и при междуотрасло-
вата конкуренция, където стойността се превръща в производствена цена? Да
не говорим за монопола – субектът ли определя цената?

Производителите в даден отрасъл не могат дълго време да продават сво-
ите стоки, при по-изгодни условия, в сравнение с други отрасли. В противен
случай ще настъпи прилив на капитали от непечеливши към печеливши отрас-
ли, което ще продължи до тогава, до когато не се получи една обща балансира-
на норма на печалба, т.е. равни по величина капитали създават една и съща
норма на печалба, независимо в кой отрасъл са вложени. Продуктите на едно и
също количество труд, независимо от отрасъла, имат една и съща разменна
стойност.

Четвърто, теорията за полезността, намерила израз в теорията за пре-
делната полезност, изхожда от това: стоките се купуват не защото в тях е вло-
жен труд, а защото са ценни и полезни, т.е. по тяхната терминология имат цен-
ност (стойност). Самите теоретици не отричат, че стойността се намира в оп-
ределено съотношение към издръжките на производство, но самите издръжки
(земя, труд, капитал) се определят от полезността и по-точно от тяхната пре-
делна полезност. По оценката, обаче, на благото от субекта, не може да се
съди за вложения труд в стойността на стоката, тъй като тя е строго индивиду-
ална. За да може то (благото) да се обменя по пределната полезност, субектът
трябва да разполага с известен запас, в зависимост от който степенува своите
потребности. Дори това да бъде валидно, пределната полезност за богатия ще
бъде една, за бедния – съвсем друга. Продуктът, обаче, се продава по една и
съща цена, с тази разлика. че повишената цена няма да се отрази върху потреб-
лението на богатия, но за бедния – да.

Ако вследствие на природно бедствие добивът на пшеница пострада, це-
ната ще се повиши, но пределната полезност и потреблението на хляба за бога-
тия няма да се промени, докато за бедния това не може да се каже. Но и при
двата случая продуктът се купува по една и съща цена, независимо в различи-
ята в пределната полезност.

Пето, произведените блага за продавача на пазара нямат пределна полез-
ност, поради което той не може да ги оценява по нея и на тази основа да опреде-
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ля тяхната стойност и цена. Щом е така, той е лишен от възможността да
участва във формирането на цената, т.е. сляпо следва капризите и диктата на
потребителя.

Реалността, обаче, е друга: продавачът се съобразява не толкова с предел-
ната полезност на купуваното благо от потребителя, а с издръжките на производ-
ство. Той за дълго време не може да ги пренебрегва. Освен това, не е верна
тезата: потребителят винаги е господар и оказва диктат над производителя; дик-
татът на производителя е не по-малко жесток от този на потребителя. Цената в
много случаи се определя от производителя, да не говорим за монопола.

Недооценката от трудовата стойност и теорията за полезността е в това,
че първата като че ли дава по-голямо предимство на производството, а втора-
та – на потреблението; в действителност те вървят ръка за ръка - два скачени
съда на едно и също цяло.

Проблемът за стойността не може да се реши върху фона на търсе-
нето и предлагането. Маржиналистката теория ги разглежда като нещо са-
мостоятелно, вън и независимо от стойността, от издръжките на производство,
а би следвало да не бъде така. Цената на дадено благо, според нея, се опреде-
ля от търсенето и предлагането. Но ако съвпадат, тя как ще се определи? Търсе-
нето и предлагането формират не цената, а нейната величина. При едно и също
съотношение (евтини и скъпи стоки) ценовата разлика се засилва, но това не
определя съдържанието на цената. Противоречието се преодолява, ако цената
се вземе като нещо предварително зададено, като паричен израз на стойността,
зависеща от издръжките на производство.

Търсенето и предлагането формират цената само в краткосрочен период; в
дългосрочен период зависи от издръжките на производство (Рикардо). „Цената
на стоките в крайна сметка се регулира от издръжките на производство, а не,
както често се е твърдяло, от отношението между търсене и предлагане.” Разби-
ра се, отношението между търсене и предлагане временно ще повлияе върху
пазарната стойност на стоките. Но това влияние ще има временен характер9.

А. Маршал приема тази постановка на Рикардо и с това прави известен
мост между трудовата теория на стойността и теорията на пределната полез-
ност. Той разглежда влиянието на полезността и издръжките на производство
върху стойността. По този повод той пише: „... Като изяснява причините, обус-
лавящи цената на предлагането, той щателно преанализира издръжките за про-
изводство”10. Колкото по-кратък е разглежданият период, толкова по-надлежно
е да се отчита влиянието на търсенето върху стойността, а колкото този период
е по-продължителен, толкова по-голямо значение придобива влиянието на из-
дръжките на производство върху стойността11.

Издръжките на производство, интензивността на търсенето, пределът на
производство и цената на продукта взаимно се регулират, всеки от тях изпитва

9 Рикардо, Д. За принципите на политическата икономия.... С., 1981, с. 351.
1 0 Маршал, А. Принципы политической экономии. М. „Мысль”, 1983, том 2, с. 30, 31.
1 1 Маршал, А. Том 2, с. 33.
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влиянието на другия. Пределните разходи са равни на пределните доходи и це-
ната. Стойността се регулира, както от полезността, така и от разходите на
производство. Пределните издръжки и пределната полезност са равностойни
фактори, обуславящи ценността (стойността) на стоката; предлагането зависи
не от цените на стоките на пазара, а от издръжката на производство.

А. Маршал не откъсва пределната полезност от стойността (ценността)
на благата. Напротив, макар и непоследователен в своята теза, той свързва
тези две теории в едно цяло, смята, че кривата на пазарното търсене е сбор от
индивидуалните криви на търсене. Но кривата на пазарното търсене не е нищо
друго, освен проява на обществена потребност, за която Маркс в третия том на
„Капиталът” говори, а за Маршал е израз на обществената полезност, форми-
раща пазарната цена. Пресечната точка между кривата на търсене и предлага-
не определя пазарната (равновесна) цена, където равновесната цена съответ-
ства на нормалните издръжки на производство, а необходимото количество блага
– на обществената потребност.

Ако в теорията на Маршал има допирни точки между трудовата теория на
стойността и теорията на пределната полезност, то за другите икономисти на
субективно-психологическата школа (К. Менгер, Б. Баверк и др.), това не може
да се каже. За тях стойността не е обективна реалност, а логическа конструк-
ция, нямаща нищо общо с обществените издръжки на производство. Това в
теорията на пределната полезност се илюстрира със следния пример. Пет про-
изводители произвеждат и продават на пазара пет брилянта. Шестият, намерен
случайно, също се продава. Този, който го е намерил не е вложил труд, но въпреки
това го продава на пазара. Оттук е извода – продуктът е дело не на труда,
стойността не е обективна категория. Маржиналистката теория, обаче, в слу-
чая смесва индивидуалната стойност с обществената. Разменната стойност се
определя от пределната полезност, от субективната оценка на икономическите
субекти. Всеки се стреми да извлече максимална изгода, в противен случай
сделката не може да се осъществи. Хората, обаче, са не само потребители, но
и производители. Оценката на благата следва да се извършва не само от по-
требността, която те покриват (количеството запас), но и от труда, възстановя-
ващ тези блага12.

Ако благата са безгранични (Божи дар), те биха се оценили единствено от
гледище на пределната полезност, но като оскъдни, ограничени – оценката би
следвало да става и от гледище на труда, който ги възпроизвежда. Пропорцията
в размяната наистина се извършва по волята на извършващите сделката, но
зад тях стои трудът. Всеки се стреми да извлече максимална изгода, като об-
мени по-малко количество продукт срещу по-голямо количество жив труд –
продукт. Пазарната цена се формира не по волята на контрагентите, а по силата
на конкуренцията, която е обективно дадена и те, в зависимост от нейните коле-

1 2 Вж. по този въпрос Пеню Михайлов (НРБ), Ю.Казак (СССР) и С. Лиляков (СССР). Критика на
методологическите основи на съвременния маржинализъм. Съвременни социални теории, № 1,
1985.
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бания, формират своето поведение. Следователно, законът за стойността не
може да бъде заличен. Но опитът за такова заличаване съществува както пре-
ди, така и сега. К. Попър дава превратна представа за Марксовата теория за
стойността. Той, както и много други икономисти, отъждествява разменната
стойност със стойността, а закона за стойността – със закона за търсенето и
предлагането; отрича търсенето и предлагането като проява на закона за дей-
ността, като негов механизъм на действие13.

Теорията на пределната полезност винаги е била предмет на оживени спо-
рове. Ние не се спряхме на детайли, тъй като тя не е цел на нашето изложение.
Могат, обаче, да се посочат два съществени факта: приносът на австрийската
школа в икономическата теория се оценява по достоен начин14, търсят се до-
пирни точки между нея и трудовата теория за стойността, т.е. възможност за
синтез. Други автори отричат тази възможност15, под претекст, че двете тео-
рии (трудовата теория за стойността и теорията за пределната полезност) са
две разнородни теории, които не могат да се съединят в едно цяло. Съединява-
нето им прераства в ново качество, т.е. в нова качествена теория.

Методологическите основи, на които почиват тези две теории, според нас,
са различни, но това не означава, че между тях не бива да се търсят допирни
точки. Икономическата теория плати скъп данък, че само еднородни явления
се обогатяват, че при нееднородните – такова обогатяване не е възможно.

Оттук и изводът: при едни случаи цената (масовото производство)
се определя от издръжките на производство, а при други (уникалност,
невъзпроизводимост, оскъдност на продукта) – субективно. В ход е Ри-
кардовата доктрина: стойността черпи своя източник от труда и рядкостта.
Цената на редки екземпляри – картини на големи художници, се определя не
толкова от труда, а от нейната невъзпроизводимост, от готовността на субекта
да я заплати, т.е. от индивидуалната оценка. Дори в този случай трудът не може
да се пренебрегне. Това може да се потвърди от следния пример.

Токайското вино и всяко друго отлежало е с по-висока цена не само защо-
то е оскъдно и с по-добри вкусови качества, но и затова, че за неговото съхра-
нение са направени по-големи разходи. Ценността определя разходите. Това са
разходи от висш ранг, обществото ги признава за по-големи, отколкото са в
действителност.

Подобен е случаят и с уникални произведения на изкуството. По-
требителят е готов да заплати за тях висока цена. С това, обаче, трудът в тях-
ното създаване не се отменя и отрича. Трудът е уникален, защото е невъзпроиз-
водим по своята същност, труд в единствено число, труд от висше естество и
затова е много по-ценен, отколкото другите видове труд.

1 3 Попър К. Открытое общество и его враги, том 2. М., 1992, с. 197, 198.
1 4 Афанасиев, В. Вклад австрийской школы в развити трудовой теории стоимости, Вопросы эконо-

мики, 2002, №2.
1 5 Дунаев, Э. П. К вопросу о синтезе трудовой теории стоимости и теории предельной полезности,

вестн. Моск. Ун-та, сер.6, Экономика, 2002, №4.
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Така че оценката на благото зависи не само от свойствата, които му се
предписват от субекта, но и от уникалността на труда, който го създава.

Теорията за пределната полезност има не само силни, но слаби страни.
Силните страни, това са степента на потребление и насищането на потребнос-
тите като фактор, влияещ върху цената; слабите страни – субективна оценка,
определена от пределната полезност на купуваното благо; ролята на продавача
се изключва във формирането на цената. Продавачът не играе никаква роля.

Това твърдение не може да даде задоволителен отговор: защо цените на
едни стоки (машини, автомобили, мотоциклети и пр.) са по-високи в сравнение
с други – велосипеди, зърно и пр., независимо че за някои пределната полезност
е по-голяма, но на пазара всички купуват стоката по една и съща цена.

Атаките и омразата срещу трудовата теория за стойността са пове-
че идеологически, отколкото икономически. От тази теория Маркс изве-
де експлоатацията, незаплатения труд, принадената стойност и произтичащите
от това категории – печалба, рента, лихва и пр. Западната немарксистка мисъл
не говори за експлоатация, докато Смит и Рикардо говорят много преди това.
При пазарната икономика няма и не може да има експлоатация. Доколкото съще-
ствува, тя е рядко явление, появява се при специфични условия.

Нещо повече, в тази насока се отива до крайност. Доводът е такъв: прина-
дената стойност се извлича от живия труд; изчезнели или се намали в условия-
та на компютъризацията, т. нар. трета вълна (А. Тофлер), изчезва или се нама-
лява и самата тази стойност, следователно и печалбата, като нейна част. Тога-
ва остава едно – печалбата е плод изключително на капитала, трудовата тео-
рия изчезва, в днешно време тя повече не е валидна. Но ако се приеме такъв
принцип на разсъждение, би следвало и работната заплата да изчезне.

Оттук е и изводът, че експлоатацията отмира, не са нужни стачки, не са
нужни профсъюзи, налице е класова хармония, възражда се старата теория на
Бастиа.

Експлоатацията се разглежда като пазарен феномен, произходът й трябва
да се търси не в сферата на производство, а в сферата на размяната, в хода на
която при нееквивалентен обмен трудът може да получи повече доход, отколко-
то е неговият принос в създаването на продукта. Но ако това разбиране строго
се следва, излиза че не капиталът експлоатира работника, напротив, работникът
експлоатира капитала.

Тази теория неточно обяснява трудовата стойност. Нещо повече, тя
я извращава. Променливият капитал е пропорционален не на принадената стой-
ност, а на стойността на работната сила. Поради повишената производителност
(относителна принадена стойност), стойността на работната сила намалява,
принадената стойност се увеличава. Що се отнася до сложния труд в автома-
тизираното производство, основано на компютъризацията, там разходите на жив
и овеществен труд нарастват, прилага се по-квалифицирана работна сила, с по-
висока стойност, т.е. по-голямо количество променлив капитал, в резултат на
което нараства и самата принадена стойност.
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Както се вижда, има два различни подхода по този въпрос. Маркс извеж-
да експлоатацията от трудовата теория за стойността и по-специално от прина-
дената стойност, а другият – от факторите на производство и полезността. Зна-
чи в случая работникът изкарва своя хляб с пот на челото, докато това правило
не важи за капиталиста – присвоява доход, без да се труди.

Може би ще се възрази – капиталът присвоява доход, защото се въздържа.
Но актът от въздържане не е акт на съзидание, така както актът от въздържа-
не на правене на деца не е акт на правене на деца.

Трудовата теория, както и всяка друга, също има свои достойнства, но и
бели петна. Тя с лекота обяснява стойността с обществено необходимите раз-
ходи за производството на продукта, но не дава задоволително обяснение за
елементите на този труд, тяхното количество, редукцията на сложния труд към
простия труд. Освен това, тази теория е трудно приложима при изчисляването
на стойността, на обществено необходимите разходи на труд, която на практика
я прави трудно приложима.

Това дава основание на някои известни икономисти да формулират своята
теза по друг начин: не умозрителни разсъждения, а опитът решава съдба-
та на теорията. „Теория, която не може да бъде съпоставена с фактите или не
може да бъде проверена количествено с помощта на данните от наблюдения, в
действителност е лишена от всяка научна ценност”.

Това още не е критерий за отричане на трудовата теория за стойността.
Може би посочената теза се базира на първия том на „Капиталът”, където
стойността се разглежда в нейния абстрактен вид, а цената – като паричен
израз. Но в третия том на „Капиталът” Маркс разглежда модификацията на
стойността в производствена цена, стоките се продават не по тяхната стойност,
а по тяхната производствена цена. Много западни икономисти не разбраха про-
тиворечието между първия и третия том на „Капиталът”, от което правят пре-
вратни изводи.

Противоречието между опита и теорията може да бъде чисто теоретич-
но, но това не значи да се отрича трудовата теория за стойността. Имахме слу-
чаи да се позовем на Рикардо, ще напомним още веднъж: как се съвместява
експлоатацията при нееквивалентен обмен на наемен труд и капитал с трудовата
теория за стойността, предполагаща еквивалентен обмен (труд – капитал)?

Трудовата теория за стойността не може да бъде пренебрегната. Много
въпроси днес остават открити: стойност в условията на новата икономика; са-
модвижение на стойността, виртуална икономика; модификация на труда и про-
мяна в неговата структура; промени във формата на обмяна и потребление
(електронна търговия, потребление и пр.). Новата икономика не излиза извън
предмета на политическата икономия. Старото определение на икономическа-
та система, както казва Хегел, трябва да се съдържа и съхрани в новото.

И така, теорията и практиката трябва да се основават на здравия разум.
Трябва да се търсят синтез от теории за обяснение и изменения на света, а не
строго да се придържаме към една или друга теория. Това важи не само за
теорията на пределната полезност, но и за марксистката теория. В това отно-
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шение Западът се оказа по-практичен и гъвкав – плурализъм в икономическите
школи в преобразуване на социално-икономическата действителност. Разсъжде-
нията показват – няма общовалидна теория за всички времена, нужни са други
подходи.

Теорията се развива, ако влиза в спор със собствените си концепции, ако
се „оспорва и фалшифицира” (термин, употребен от Карл Попър). Но тук има
една особеност. Ние трудно се разделяме с установилото се и мъчно свикваме
със ставащото. Нашето съзнание е приковано към биващото (неокласическата
теория), като че ли сме слепи и неми към други теории и системи. Нито една
теория не разполага със съвършен механизъм и средства да обясни реалност-
та. Икономиксът не може да се смята за висша форма на обучение по икономи-
ка, тъй като не изчерпва икономическата теория. Всяка теория трябва да изли-
за извън кръга на своя обяснителен принцип, затворена в себе си, тя води към
застой и непродуктивност.

Задачата на науката е да открива и разкрива: „всички наши теории се явя-
ват (остават) загадки, 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 про-
тиворечиви, могат да дадат по-добра представа за света. Това се отнася и за
трудовата теория на стойността, и за теорията на пределната полезност. Всяка
една от тях страда от историческа ограниченост – взети в своето единство, те
по-добре обясняват света.

EVERY  THEORY  IS  INCOMPLETE
AND  IS  SUBJECT  TO  DEVELOPMENT

Prof.  Dr Ec.  Sc.  Penyu  Mihaylov

Abstract

In the article there are discussed the unity and difference between the labour theory of
value and the theory of marginal utility. The author is for the revival of political economy.
Despite the criticism and hatred for the latter, it has not lost its significance to the analysis of
economic processes in our contemporaneity. This holds true also of the theory of marginal
utility. In this work there are shown the strengths and weaknesses of the two theories, their
contributions to the development of economic thought as well as their trials through time.
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ЛЮБАЯ ТЕОРИЯ –  ВЕЩЬ  НЕЗАКОНЧЕННАЯ,
ПОДЛЕЖАЩАЯ  РАЗВИТИЮ

Проф. д-р  эк. н.  Пеню  Михайлов

Резюме

В статье рассматриваются единство и различие между трудовой теорией стоимости
и теорией предельной полезности. Автор выступает в пользу ренессанса политической
экономии. Несмотря на критику и ненависть, она не потеряла своего значения для анали-
за экономических процессов современности. Это касается также и теории предельной
полезности. В работе показаны сильные и слабые стороны обеих теорий, их значение для
развития экономической мысли, те испытания, которым их подвергло время.


