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ЕКОНОМИСТЪ
СПИСАНИЕ ЗА ОБЩОСТОПАНСКИ, ЧАСТНОСТОПАНСКИ И С Ч Е Т О В О Д Н И В Ъ П Р О С И .
РЪКОВОДЕНОТО СТОПАНСТВО —
ВЪ ТЕОРИЯТА И ВЪ ЖИВОТА
отъ
Д-ръ П . Л Е Щ О В Ъ

1. З а д а ч а

на

статията.

Днешното време е епоха на грамадни исторически промъни. Чове
чеството е стигнало въ областьта на стопанството до едно таково раз
витие, което поставя по единъ повелителенъ начинъ за разрешение зада
чата за утрешната организация на стопанския животъ. Либералната сто
панска система съ своя механизъмъ на ценообразуване и разпредъление
на благата на основата на предлагането и търсенето, не е въ състояние
да се справи съ задачата да се премахне мизерията на грамадни слоеве
отъ обществото и да се организира производството за все по-пълно за
доволяване нуждитъ на човъчеството. Суровитъ материали и енергиитъ
сж. на лице, човъшкиятъ трудъ и капиталите сж сжщо на лице, но механизмътъ на самонаправляващето се стопанство и безредното разпрет
дъление на благата пръчатъ за едно обединено, постоянно и дисципли
нирано сътрудничество между труда и капитала. Самонаправляващето
се либерално стопанство се движи циклично, вълнообразно. То има
своитъ върхове, но има и своитъ низини. Необходимо е днесъ да се
изнамъри е д н а н о в а л и н и я н а р а з в и т и е , к о я т о д а в ъ р в и
в ъ з х о д я щ о , подъ по-голъмъ или по-малъкъ жгълъ. Колебанията въ
тази линия могатъ да се изразятъ само въ жгъла на възхода, но не
подъ него.
Либералното стопанство има своята политическа економия, своята
теория. Осьта на тази теория образува проблемата за ценобразуването
на основата на предлагането и търсенето. Теориитъ, наистина, сж диа
метрално противоположни. Докато обективната теория търси обяснението
на цената и ценностьта въ костуемата стойность, респективно въ вло
жения трудъ, въ обекта, субективиститъ намиратъ това обяснение въ
психиката на човъка, въ неговата оценка за полезностьта на дадено
благо съ огледъ на степеньта на нуждата отъ него. Понеже основитъ
на либералното стопанство постепенно чезнатъ, чезне и стойностьта на
либералната политическа економия. Въ възходъ, паралелно съ развитието
на една по-висша организация на стопанския животъ, е и една нова по
литическа економия. Новата теория е въ процесъ на изграждане. Сега
се създаватъ отдълнитъ градивни елементи за по-късното имъ включ
ване въ една цълостна система.
Имайки предъ очи важностьта на преустройството, което се из
вършва въ живота и въ теорията, ние тръбва да го наблюдаваме и да
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отбелязваме неговите етапи. Задачата на тази статия е именно да се
проследи това развитие въ теорията и въ живота на народигЬ, като се
отнасяме винаги критично къмъ новите теории и новите факти.
2. Е л е м е н т и т е

на Н о в а т а п о л и т и ч е с к а

економия.

При грамадните опити, които днесъ човечеството прави, за да
премине къмъ по-висшъ стадий на стопанска организация, ние наблюда
ваме две системи — тази на ръководеното (дирижираното, направлява
ното) стопанство и системата на плановото стопанство. При първата
система частната собственость и частната стопанска инициатива оставатъ,
но тъ сж подчинени въ голъма степень на активното ръководство
(властъ) на държавата. Последната излиза отъ пасивната роль на пазитель на реда въ либералното стопанство и се превръща въ организаторъ,
ръководитель на едно съгласувано производство и едно правилно раз
пределение на благата. При втората система капиталътъ (частната соб
ственость) и трудътъ ставатъ обществена собственость. Цельта, обаче, е
същата — да се постигне все по-големо задоволяване на нуждите чрезъ
възходящо производство и правилно разпределение. Колкото двете сис
теми с ъ ясно разграничими теоретично, толкова техното развитие въ
живота създава положения, които еднакво биха били окачествени като
прояви и на ръководено и на планово стопанство. Тъй напримеръ, ако
при едно направлявано стопанство капиталистътъ е заставенъ да управ
лява капитала си по заповедь и указания отъ горе, неговата частностопанска свобода става илюзорна. Той престава да бъде собственикъ на
капитала си, той се превръща въ единъ функционеръ на една по-висша
и по-силна власть, съ други думи впада въ положението на стопански
чиновникъ на държавата, подобно на управителя на едно предприятие
въ социалистическото стопанство. Все пакъ ние тукъ имаме предъ очи
направляваното стопанство. Докато комунистическото планово стопанство
е една антитеза на капиталистическото (либерално)стопанство, направля
ваното стопанство представлява една с и н т е з а , при която отъ либерал
ното стопанство се взематъ института на частната собственость и лич
ната творческа инициатива, а като новъ елементъ идва организационната
функция на държавата, премахвайки механизма на свободното цено
образуване и разпределение на благата. Докато по-рано държавата
играеше една само отчасти коригираща роль, сега тя взема въ р ъ ц е т е
си н а п ъ л н о управлението на стопанския процесъ и се налага по си
лата на своята власть, привеждайки въ хармония отделните инициативи,
капитали, трудъ и пр.
Преустройството на теоретичната економия требва да почне, есте
ствено, отъ основното схващане за стопанската действителность. Въ за
висимость отъ това стои и методътъ, който ще се прилага. Активната
намеса на държавата въ ръководството на стопанския животъ търси
своето теоретично обоснование. И затова изниква въпросътъ, дали сто
панската теория требва да остане свободна отъ политически цели, или
да постави телеологизма въ основата си. Заедно съ това се поставя и
въпросътъ, какво би било отношението на една „формална стопанска
теория" къмъ една „политическа економика". Впрочемъ тъзи въпроси не
с ъ нови. Докато по-рано се застъпваха за една чиста, безъ ценностни
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сжждения, стопанска наука Адолфъ Веберъ, Зомбартъ, Поле и др.,
днесъ преобладава обратното становище.
Напоследъкъ се явява и едно средно становище, което се застжпва
за една синтеза на двете течения (Напз Ре1ег, Оегпагй Ше155ег, Лепз
Лез5ел,< АУПЬеип У1еи§е15). У1еи§е1з е привърженикъ на едно принципно
признаване на стопанската наука като политическа наука ). Флойгелсъ
намира за необходима една формална теория, т. е. една абстрактна, сво
бодна отъ ценностни сжждения теория върху стопанската дейность, като
подходъ къмъ приложната народостопанска наука. Ние можемъ да опознаемъ сжщината на стопанския животъ, само ако имаме неговия теоретиченъ моделъ, извлъченъ по пжтя на обобщенията. На второ место,
необходимо е да се създаде правилното съотношение между формалната
теория, теорията на идеалните образци и политическата економия, имаща
въ основата си оценъчни норми. Тогава стопанската наука ще бжде
ориентирана къмъ органичния общественъ идеалъ, къмъ „осигуряване
на най-доброто задоволяване на нуждите на общностьта".
Въ сжщность, построенията на У1еи§е1з не създаватъ нито единъ
новъ методъ, нито една нова система. Касае се за една „чиста" економия,
въ която Ъото оекопопйсиз ще бжде замъстенъ съ нацията, съ колектива.
Е т а п и е 1 Н и § о У о § е 1 , ) като изхожда отъ идеята за една чи
ста теория, продължава сжжденията си така: „Стопанството не е самоцель, то требва да бжде направлявано отъ една цель и тази поставена
цель се състои единственно въ служене на националната общность и на
нейните общи цели". Тази цель вече не представлява вмъкване на су
бективни оценки (МУейшЧеПе), не е вмъкване на политика, а лежи въ
основата, въ сжщностьта на стопанството и, следователно, съставлява
неговъ обективенъ белегъ.
Другъ единъ опитъ, който се предприема въ областьта на теорията
все съ огледъ на активната намеса на държавата въ стопанството, се
състои въ обрисуване на една нова структура на стопанството ). Та л х а й м ъ
счита като определящи структурата на стопанството фактори нацията,
пространството (Каиш), гжстотата на населението, природата, д ъ р ж а 
в а т а . Въ епохата на либерализма структурноопредълящото значение на
държавата е малко. То влияе негативно, въ ненамеса, като предоставя
стопанството на неговите собствени закони. Днесъ държавата (особено
въ тоталитарните страни) е, споредъ него, най-важниятъ факторъ. При
родните фактори иматъ едно по-малко значение въ сравнение съ това
на държавата, на организационния факторъ.
Съ огледъ на активното начало въ стопанската наука Талхаймъ си
задава въпроса за „истинската" (правилната) структура на стопанството.
Тя е такава, ако отговаря на следните три изисквания: 1. да сжществува
сигурность въ народното стопанство — сигурность военностопанска (за
самосъхранението на нацията въ нейните граници посредъ другите
нации) и сигурность по отношение на заетостьта на всички членове на
нацията въ стопанския процесъ; 2. да сжществува здравъ социаленъ
1

2

3

*)
{пеоНе,
)
)
дезапЦе
3

3

Б1е Уо1к$\У1ггзспа{гз1епге а1з роНИзспе Окопогшк ипй оле т о г т а к МгхзспаНз1936.
Ро1Шк ипй '\У1г1зспайз\У155епзспа{1, Уепа, 1938.
Вг. К. ТаШенп. Аи1пзз е1пег уо1кз\У1г1зспа{(:Нспеп 51ик!иг1епге въ г е и з с п п Н Шг сНе
51аа1з\у1ззеп5спаг1, кн. 9, 1939 г.
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строежъ на националния организъмъ; 3. стопанската Структура тръбва
да ^обезпечи увеличението на населението и да улесни държавата въ
постигането на общонационалните цели.
Съ изпъкването на новия факторъ — държавата — и вмъкването
му въ постройката на стопанската теория се занимава и О-г Раи1
ЗсЬгбйег въ труда си „51аа15тасп1 ипй Ег§еп§езе12 йет ^г^зсНаЙ"
(Ршапгагсгпу, В. 6, кн. 4, 1939).
Единъ отъ най-виднигЪ представители на националсоциалистическата доктрина въ германската политическа економия днесъ е професоръ
Лепз Леззеп ). Той има следнитъ схващания за сжщината, методите и
целите на политическата економия:
1

Споредъ него народното стопанство е стопанството на единъ народъПри наблюдение на народните стопанства на земята се създава една
представа за тъхъ, която намира израза си въ науката за народното
стопанство. Тази наука тръбва преди всичко да констатира, че всеко
стопанство се отличава повече или по-малко отъ другите народни сто
панства въ даденъ моментъ, и че едно и сжщо народно стопанство
представлява различна картина презъ разните времена. Всеко народно
стопанство е подложено на непрестанни изм-внения. Въ основата и като
първопричина на тези промени и различия стои нацията съ нейните
особености. Поради това, че всичко се мени, не може да се говори за
едно неизменно народно стопанство, а още по-малко за „въчно народно
стопанство" или за „вечно стопанство". Следователно, не може да има
и наука за народното стопанство.
На определението на народното стопанство като стопанство на
единъ народъ би могло да се възрази, продължава Леззеп, че народътъ
не е носитель, нито може да бжде носитель на стопанството. Но това
възражение не издържа критика. Наистина, стопанската дейность се
извършва отъ отделния човъкъ, но той е съставна часть отъ своя на
родъ. Затова, чрезъ своите членове народътъ извършва една колективна
стопанска дейность. Народътъ е едно съставно единство отъ хора, свър
зани помежду си на почвата на расата, територията (Каиш) и историята.
Въ расата и територията се свързватъ неща, които намиратъ проявата
си въ историческото развитие на нацията.
Народътъ намира своя цълостенъ изразъ въ държавата. Народното
стопанство е стопанството на обединения въ държавата народъ.
Индивидуализмътъ въ класическата политическа економия поста
вяше на пръвъ планъ отдълната личность. Новата германска економия
поставя на пръвъ планъ нацията. Отделната личность е само клетка отъ
нацията. Разбира се, това не значи, че се подценяватъ личните качества
и способности. Най-характерната черта на националсоциализма е, споредъ
насъ, тази, че, въ противовесъ на всички други революционни движения,
той дойде да създаде редъ, а не безредие и рушение. Това бе една
истински културна революция, която носеше въ себе си ядката на една
основна германска черта — любовь къмъ реда, творчеството и органи
зацията. Вместо развилняване на рушителни страсти — дисциплина и
разумъ, който надделява и създава атмосфера за градежъ. При тия
') Сгипс11а2еп аег Уо1кз\у1г48Спап;5ро1Шк, 1937, Хамбургъ.
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условия е лесно да се разбере, че на личните способности е отредено
най-голъмо внимание.
Йенсъ Йесенъ е на мнение, че либералната теория, като е поста
вила Ьото оесопогшсиз като изходна точка на всички свои изследвания
и е построила своите заключения на основата, какво би направила стопанствуващата личность въ този или онзи случай, е създала построения,
чужди и отдалечени отъ действителностьта. Той е на мнение, че и истори
ческата школа се е загубила въ лабиринта на историческите факти, за
нимавала се е повече съ „вчерашното", безъ да може да допринесе
нъщо сжществено и трайно.
Подъ влияние на феноменологията се прави опитъ да се развие
една теория за същината на стопанството. Тя счита, че е открила
„сжщностьта" на стопанството отъ идеята за него и чрезъ това е на
правила решителната стжпка за връщане къмъ действителностьта. Обаче,
като търси да намъри сжщината на стопанството, тази теория е изло
жена на риска да вземе за моделъ само капиталистическото стопанство.
Йесенъ се надява, че германските економисти ще могатъ да създадатъ една нова политическа економия чрезъ използуване досегашните
резултати на всички школи и О Т Д Е Л Н И науки и чрезъ държане сметка
за националната основа. Йесенъ намира за чужди на действителностьта
двете определения на стопанството: 1. като планомерно създаване, уп
равление и употребление на блага за трайно снабдяване на хората и 2.
като проява на човешкото общежитие въ духа на постоянно съгласуване
нуждите и задоволяването имъ. Чрезъ тези формули е обрисувана край
ната цель на стопанството въ най-обща ф о р м а , но такова едно сто
панство, такова едно фактическо положение не сжществува въ действителность. Действителностьта ни сочи множество най-различни стопанства,
гдето народътъ е опредЬлящиятъ и всеобемлящъ факторъ. Стопанството
е по-скоро една страна изъ живота на нацията. Тя получава съдържа
нието си чрезъ националната особеность на хората, проявяващи живота
си въ труда, а сжщевременно чрезъ нуждите на политическото ржководство. Последното има преди всичко за цель да задоволи нуждите на
нацията отъ материални и духовни блага. Въ този смисъль германското
стопанство е едно стопанство за задоволяване на нуждите. Тези нужди
сж. отъ различно естество. Но тукъ се отнася до покриването на истин
ските нужди на нацията, като се държи сметка за момента и за нацио
налните цели. Държавата, като изпълнитель на тези цели, сжщо има
своите нужди. Следователно, националните нужди не представляватъ
сбора отъ нуждите на всеки човекъ, тъй както той ги чувствува.
Народното стопанство, като часть отъ народния животъ, получава
чрезъ този фактъ и самото си предназначение, своята цель. Тя се състои
не въ възможното най-високо благосъстояние, а въ възможното за на
цията най-високо благосъстояние. Това е сжщевременно стопанското
съдържание на германския националсоциализъмъ.
И по-горе споменахме, че днесъ въ германската стопанска наука
става едно преустройство, като на първо време се разглеждатъ отдел
ните въпроси отъ гледище на основната идея за нацията като субектъ
въ стопанството и държавата като първостепененъ факторъ измежду
другите такива. Едно изброяване на всички трудове би ни отнело
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много место безъ особена полза. Затова се ограничихме върху съще
ствените идеи.
Разгледали промените въ научната стопанска мисъль въ Германия,
требва да се спремъ и върху теорията на фашизма въ Италия.
Фашизмътъ подържа тезата, че фашистката абсолютистична държава
представлява въ своя завършенъ видъ сжщевременно и „правния редъ
на производството и труда", прокаранъ чрезъ законодателството на син
дикатите и корпорациите. При фашизма стопанство и държава сж едно
и сжщо нещо.
Стопанската политика на фашизма, наистина, не е държавно сто
панство, но стопанството се подчинява на държавата и изпълнява ней
ните нареждания. За фашизма нацията е само едно правно понятие въ
смисъль на държавенъ народъ. Стопанството е една отъ проявите на
държавата. Чрезъ корпоративното устройство се постига едно подреж
дане на стопанските сили въ всеобща хармония.
Това е една теория, която и по видъ има повече политически от
колкото наученъ характеръ. Германската теория е много по-добре научно
обоснована. Практическата последица отъ гледище на стопанската поли
тика е една и сжща. Дирижираното стопанство като по-висшъ стадий на
стопанското развитие се явява тъкмо тамъ, гдето нуждата отъ органи
зация и направляване сж най-остри и гдето безъ тази организация и
централно ржководство стопанствата не биха издържали при трудните
условия, при които сж поставени да сжществуватъ. Но тъкмо това по
ложение е най-естественото. Ние знаемъ, че новитъ форми винаги сж
резултатъ не на пожеланията, а на живите нужди.
3. Д и р и ж и р а н о т о с т о п а н с т в о н а п р а к т и к а .
Направляваното стопанство се отличава не толкова съ това, че е
направлявано, отколкото съ това, че се премахватъ лошите страни на
самонаправляващето се капиталистическо стопанство: неправилното разпре
деление на благата съ неговите последици безработицата и мизерията.
Цельта на дирижираното стопанство се състои въ това да канализира
иначе безредния процесъ на свободното ценообразуване, като за основа
на ценообразуването постави костуемата стойность. По този пжть се
отстранява всека спекулативна печалба, засилваща неправилното разпре
деление на благата. Чрезъ контролиране и коригиране процеса на цено
образуването се избегва цикличното движение въ стопанския животъ и
се спестяватъ много лишения на хората. Но това не е всичко. За да съз
даде едно постоянство и дори възходъ въ производството, държавата
требва да влъзе въ ролята на катализаторъ между капитала и труда.
Тази си роля тя проявява по два пжтя — чрезъ управлението на дър
жавния и другите обществени бюджети и чрезъ направляване на кре
дитното и парично тържище. Чрезъ държавния бюджетъ държавата се
явява най-крупниятъ работодатель на частното стопанство и затова не
може да не окаже влияние върху степеньта на заетостьта въ сжщото.
Чрезъ направляването на кредитното тържище държавата придвижва
капиталите на тамъ, гдето те се явяватъ необходими. За да може да
стане всичко това, необходимо е държавата да е преминала отъ стадия
на подържане правовия редъ къмъ стадия на с т о п а н с к а т а п р и 
н у д а . Либералистичната държава се ограничава да създаде и осигури
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единъ правовъ редъ, който гарантира частната собсгвеность и стопан
ската свобода на действие. Въ сравнение съ строя на феодалната
и абсолютистична държава това бъ една огромна стжпка напредъ. Подъ
режима на либералната държава капиталистичното стопанство се разви
и усложни въ такива размери, че днесъ неговото самонаправляване не
е въ състояние да разреши задачата за подържане на хармония въ сто
панския процесъ. Въ него безредието и дезорганизацията водятъ къмъ
неравновесие, разстройство и страдания за милиони хора. За да се пре
махне всичко това, необходимо е да се намери единъ регулаторъ, единъ
инструментъ, който да отстранява задръжките въ стопанския процесъ и
да го насочва къмъ хармония и възходъ. Такъвъ регулаторъ не може да
бжде никой другъ, освенъ държавата. Последната се явява вече не като
мандатьоръ на интересите на едни слоеве отъ населението, пренебрег
вайки интересите на останалите слоеве, а е натоварена да се грижи за
нацията като едно цвло. За да се достигне до това стжпало, държавата
требва да престане да бжде обектъ за завладяване отъ политически
партии или класи и съсловия, които да я използуватъ едностранчиво.
Тя требва да престане да бжде стратегическата позиция на едни срещу
други, като дели нацията на противни лагери, борбата между които на
малява чувствително интензитета на стопанския процесъ. И никакъ не
требва да ни очудва това, че превъзмогването на слабостите на либе
ралната държава става по пжтя на диктатурата, която, впрочемъ, не е и
нищо ново въ историята. Ние я виждаме еднакво застжпена както въ
Германия и Италия, така и въ Русия. Може-би по-късно, следъ 2—3 по
коления, идеята за новата държава ще бжде въ съзнанието на хората
тъй естествена, че не ще се нуждае отъ никаква диктатура, която да я
пази и налага. Но днесъ, когато началото за общия интересъ требва да
се наложи надъ това на частния интересъ, е необходима една сила, една
принуда, една власть, която да прокара новия редъ. Ние винаги требва
да имаме едно разбиране за историческите факти, безъ огледъ на това
дали сж ни приятни или не.
Ролята на катализаторъ между капитала и труда държавата изпъл
нява, както подчертахме, чрезъ властьта си, чрезъ принудата въ областьта
на стопанството. Неограничената свобода на стопанствуващата личность
както по отношение на труда, така и по отношение на капитала и част
ната собственость въобще, е подложена на известни ограничения дотолкова,
доколкото това е необходимо за подържане на едно гладко движе
ние на стопанските процеси. Понекога се отива дори дотамъ, че не
се държи смвтка за рентабилностьта на капитала, щомъ като е осигу
рена заетостьта на труда.
Теоретичните постройки, колкото и да сж убедителни, никога не
сж достатъчни. Необходимо е т е да бждатъ изпитани и доказани въ
практиката. Тъкмо такова доказателство ние имаме чрезъ факта, че гер
манското стопанство успе да настани надъ седемь милиона безработни
и да интензивира стопанския процесъ дотолкова, че днесъ да има
гладъ за работна ржка. И т о в а с т а н а в ъ е д н о с т о п а н с т в о с ъ
недостатъчни
източници
на с у р о в и
материали.
Това
„чудо", както често се изразяватъ, заслужава да бжде проучено, за да
се види какъ е било направлявано стопанството, за да се стигне до положителенъ резултатъ. Тукъ ще се спремъ последователно на мерките,
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взети въ различните области. Предварително, обаче, ще требва да отбележимъ, че при ржководеното стопанство винаги ще има две фази —
начална, представляваща преминаване отъ кризата къмъ пълна заетость, и
постоянна, тази, която следва преходната. При първата фаза си служатъ
съ едно „навъртане" (АпкигЬе1ип§), съ единъ тласъкъ на стопанството.
За да имаме ясна представа какъ става цЬлиятъ този процесъ,
необходимо е предварително да дадемъ нъкои пояснения за сжщностьта
на стопанския процесъ.
Стопанството създава материални и нематериални блага. Парите
сж. техническото средство за разпределение на благата. На едната
страна стоятъ благата, срещу техъ, като изразъ на тъхната стойность,
стоятъ паритъ. Чрезъ последнитъ се изразяватъ доходите на отдълнитъ
лица. А доходите — това е покупателната сила на всъки единъ, въ за
висимость отъ големината имъ.
За да може стопанството да се развива правилно, необходимо е да
има правилно съотношение между консумативните блага и средствата
за производство. Ако се произвеждатъ само консумативни блага, безъ
да се държи смътка за подновяването и разширението на производстве
ните средства, неминуемо би се дошло до криза, до недостигъ въ даденъ
моментъ. За да се осигури това правилно съотношение, необходимо е и
отъ къмъ паричната страна да стане съответното разпределение на
доходите. Една часть отъ т е х ъ тръбва да отиде за набавяне на консу
мативни блага, но друга часть требва да бжде спестена, за да бжде
хвърлена въ инвестиции. Наредъ съ това, тръбва да се държи сметка
за увеличението на населението и подобрение нивото на живота му.
Но за да има правилно развитие на стопанството, необходимо е
още едно много важно условие: необходимо е националниятъ продуктъ
да бжде хармонично разпределенъ, з а д а с е с ъ з д а д е м а к с и м а л 
н а т а в ъ в с е к и м о м е н т ъ п о к у п а т е л н а с и л а . Защото, с а м о
при у в е л и ч а в а щ а се п о к у п а т е л н а с и л а се я в я в а и увели
ч а в а щ о се п р о и з в о д с т в о , а у в е л и ч а в а щ а
се
(възхо
д я щ а ) п о к у п а т е л н а с и л а на е д н о с т о п а н с т в о и м а с а м о
тогава, когато
има п р а в и л н о р а з п р е д е л е н и е на бла
г а т а в ъ н е г о . За да се пояснимъ, ще си послужимъ съ единъ
примеръ. Печалбата отъ едно предприятие съ 100 работника е 10
мил. лева. Ако собственикътъ би се задоволилъ съ 2 мил. лева като
нормална печалба, а останалите осемь би далъ на работниците подъ
форма на надници, тантиеми и др. под., съ тези 8 мил. лева би се уве
личила покупателната стойность на населението, т. е. би се явило тър
сене въ сжщия размеръ, което пъкъ означава съответно увеличение на
производството. Ако, обаче, осемьте милиона лева останатъ у работода
теля, който не е въ състояние да разходва и първите два милиона (отъ
10-те) за своите лични нужда, те се тезауриратъ и могатъ да се употръбятъ само за нови инвестиции. Но новите инвестиции, следъ като сж
направени предварително амортизациите, губятъ смисъла си безъ съот
ветно нарастване на покупателната сила (търсенето). Те ще останатъ
мъртавъ, нерентабиленъ капиталъ, както за капиталиста, така и за на
родното стопанство. Само увеличението на покупателната сила, поради
правилното разпределение на националния продуктъ, може да осигури
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и единъ непрестаненъ възходъ на производството, т. е. непрестаненъ
възходъ на жизнения уровенъ.
Самонаправляващото се либерално стопанство, при неправилно раз
пределение на световните източници на сурови материали и на светов
ните пазари, страда отъ една структурна криза, при която и въ моментъ
на разцветъ за дадено народно стопанство безработицата само намалява,
но не може да изчезне. Такъвъ е, напримеръ, случаятъ въ Съединените
Щати. Неговиятъ механизъмъ не е повече въ състояние да го освободи
отъ единъ оосновенъ дефектъ — безработицата, мизерията.
Тъкмо тази безизходность кара човечеството да дири нови методи,
които вече не чакатъ на самонаправляването на стопанството, а представляватъ едно активно и организирано вмешателство и ръководство.
Ние знаемъ, че при депресия въ либералното стопанство оживле
нието идва поради извънредно спадналите цени на стоките, вследствие
на което се засилва търсенето на сжщите, както и поради евтините
свободни капитали, вследствие на което се ангажиратъ рентабилно ка
питали въ увеличаващето се производство. Понеже вече изтъкнахме, че
това оживление не е въ състояние да погълне свободните работни ржце
и капитали, при ръководеното стопанство идва на помощь ново сред
с т в о — п р е д в а р и т е л н о т о ф и н а н с и р а н е (Уоггшап21егип§). Подъ
предварително финансиране ние можемъ да разбираме: 1. разходи за
сметка на бждащи приходи, които, когато ще постжпятъ, вече не ще
сж свободни за други цели; 2. финансиране съ набавени вече средства
по пжтя на набавяне парични суми. Въ втория случай имаме различни
възможности. Ние ще вземемъ тези суми или отъ спестени (налични)
вече фондове, които впоследствие наново ще връщаме при увеличение
на постжпленията, или ще ги намеримъ отъ други места, или, найпосле, ще си послужимъ съ кредити отъ държавната банка.
Следъ като въ едно народно стопанство сж на лице достатъчно
парични знаци и достатъчно кредитъ, може да се пристжпи къмъ д о п ъ л н и т е л е н ъ к р е д и т ъ (Кгеса{5спбргип§) на основата на банкнот
ния или счетоводенъ кредитъ. Този допълнителенъ кредитъ е нова по
купателна сила, раздвижваща оборотите и производството и клонеща
къмъ увеличение на цените. Обаче, това увеличение, вследствие на уве
личеното производство, не винаги се отразява въ цените на готовите
фабрикати. Но ако увеличението на цените е съпроводено съ увеличение
на надниците и ако отъ всичко това произлезе ново увеличение въ
производството, ние имаме единъ стопански плюсъ.
Прочее, всеко предварително финансиране представлява създаване
на нова покупателна сила чрезъ благата, които се създаватъ чрезъ него.
Новата покупателна сила е увеличение на производството, а увеличението
на производството е включване на нови работни ржце въ него. Първото
предварително финансиране може да бжде последвано отъ второ, трето
и т. н., като се държи сметка за възможностите. Предварителното фи
нансиране почва да се прилага винаги въ моментъ на криза за стопан
ството. Увеличението на производството и оборотите предизвиква и
съответно увеличение на банкнотното обръщение.
4. К а к ъ с е и з в ъ р ш в а с а м о т о ф и н а н с и р а н е ?
Държавата подбира своите поржчки или своите строителни обекти
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съ огледъ на безработните по индустрии и области. Срещу поржчките
си тя издава полици, платими въ 3 или 6 месеченъ срокъ (ако не бжде
продълженъ). Въ гвзи полици изрично е отбелязано, че сж реесконтируеми предъ държавната банка. Затова те сж лесно прехвърляеми. Оби
кновен з полиците се сконтиратъ отъ предприятията кредитори предъ
частни банки и оставатъ въ портофейла имъ. До заплащането на поли
цата стоката е вече създадена. Реесконтътъ отъ държавната банка пре
дизвиква неособено увеличение на банкнотното обръщение, което, впрочемъ, съответствува вече на увеличенъ стоковъ оборотъ. Увеличеното
производство и увеличените обороти даватъ отражението си въ увели
чение на бюджетнитъ постжпления. Чрезъ увеличенитъ бюджетни постжп
ления се погасяватъ задълженията на държавата по нейните поржчки.
Другъ източникъ за посрещане на задълженията отъ поржчки сж зае
мите краткосрочни и дългосрочни.
При финансирането се използува неоползотворения капацитетъ на
фабриките и безработните.
Финансирането не би дало такива резултати, ако не би било съпро
водено съ една всестранна контрола върху работите и политиката на
частните предприятия. Държавата, отъ една страна, като имъ създава
постоянна работа и печалби, налага имъ, отъ друга страна, известни
ограничения въ интереса на общностьта. Преди всичко, държавата държи
по начало за едни постоянни цени и надници, за да се избегнатъ социал
ните конфликти, вредни за производството. Тъкмо тази стабилна основа
липсва при самонаправляващото се либерално стопанство. Тамъ свобод
ното ценообразуване е инструментъ въ борбата за разпределението и
докато капиталътъ се стреми да повиши печалбата си чрезъ повишение
на цените, трудътъ се бори да запази реалната си надница чрезъ стачни
борби. Така борбата за разпределение на благата по пжтя на ценообра
зуването неспирно влияе дезорганизационно върху производството, неза
висимо отъ влиянието, което оказва чрезъ намалената покупателна спо
собность на трудовите кадри. При ржководеното стопанство тази борба
е прекратена. Свободата на капитала и на труда е ограничена. Намесва
се единъ трети факторъ, по-силенъ и по-авторитетенъ, застжпващъ инте
ресите на нацията. Държавата определя политиката на частното пред
приятие. Тя определя каква приблизително печалба ще требва да по
лучи то надъ костуемата стойность, какви надници тръбва да плати на
разните категории работници, какви амортизации да направи, какви да
нъци да плати, какви разширения (самофинансиране) да направи, дали
да използува кредитното тържище за заеми, или да предостави терена
му за държавни заеми. Държавата насърдчава образуването на резерви,
за да се подържа непрекжснатость въ работата на предприятията, безъ
уволняване на работниците. Държавата бди, щото при добри печалби
една добра часть да отива за увеличение на надниците въ една или
друга форма. Тъкмо чрезъ това се осигурява правилното разпределение
на благата и непрестанното увеличение на покупателната сила и обема
на производството. Онова, което изтъкнахме като необходимо за пра
вилното възходящо развитие на стопанството, се осжществява чрезъ
тази контрола на държавата. Разбира се, не всека държавна власть
може да има този авторитетъ. Тъкмо създаването на този авторитетъ, тъкмо
превръщането на партийната държава въ общонационална е една задача,
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която чака своето трудно разрешение. Държава, която би се месила
едностранчиво въ частното стопанство, би компрометирала изъ основа
идеята за направляваното стопанство.
При ржководеното стопанство ние забелязваме освенъ решително
засилване на стопанската намеса и принуда въ периметри, които се
считаха неприкосновени, и нъщо друго: засилване на самото участие въ
стопанството, засилване влиянието чрезъ стопански сръдства. Държа
вата се превръща, чрезъ увеличено участие въ печалбите на предприя
тията, въ единъ „скритъ съдружникъ" на тъзи предприятия. Съ така
добитите по-големи приходи тя, по пжтя на поржчките, които прави,
упражнява едно значително влияние върху частното стопанство, дири
жирайки производството (часгь отъ него) въ една желана насока.
При увеличаващо се производство и покачващи се обороти пред
приятията се намиратъ въ положение на л и к в и д н о с т ь . Това се дължи
на увеличенитъ печалби, средствата (за данъци, дивиденди) отъ които
преди раздаването оставатъ на разположение на предприятието. Още
по-големо влияние върху ликвидностьта оказва политиката на аморти
зации и инвестиции. Обикновено отделените средства за подновяване и
разширение не отиватъ въ сжщия размеръ за цельта. Поради това, явяватъ се спестявания, които увеличаватъ оборотните средства на пред
приятието. Наличностьта на повече оборотни средства позволява едно
евентуално пролонгиране на държавните полици, едно производство на
складъ и задържане на работниците, или едно предоставяне на капиталовото тържище на разположение на държавата за емисия на нейните
заеми.
За да се получи едно правилно разпределение на благата по цвлата линия на стопанството, необходимо е всички слоеве да запазятъ
достатъчно покупателна сила срещу своите произведения или трудъ. Ако,
напримеръ, земедБлецътъ или чиновникътъ иматъ една намалена покупа
телна способность, това се отразява въ отслабване на цЬлото стопанство,
а не само на тези слоеве. Затова, грижата на държавата требва да се
изрази въ едно съгласуване покупателните способности на различните
стопански слоеве и категории. Ако цените на земеделските произве
дения на световния пазаръ сж. низки и това се отразява върху цените
на сжщите произведения на вжтрешния пазаръ, така че земедвлецътъ
получава единъ недостатъченъ доходъ и живве въ нищета, въ такъвъ
случай требва да се повиши нивото на цените на земеделските про
дукти отъ вжтрешния пазаръ, за да се осигури единъ добъръ доходъ
на земеделското население. Защото и при ржководеното стопанство це
ните сж регулативниятъ факторъ на разпределението на благата въ
стопанството. Това, което излагаме за земеделието, се отнася за чинов
ници, занаятчии и др.
Р ж к о в о д с т в о т о н а к р е д и т н и т е и н с т и т у т и . Държав
ната банка, занимаваща се съ предварителното финансиране (реесконта на
държавните полици) требва да действува така умело, че да използува по въз
можности всички свободни въ кредитните институции средства, касова
наличность, за да си послужи съ техъ, вместо да увеличава банкнот
ното обръщение.
Отъ големо значение е определянето размера на сконтовия процентъ, който би позволилъ на заемателя да използва съ печалба и за
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себе си чуждите пари, а на заемодателя; или вложителя — да намери
достатъчно смътка да ги даде подъ лихва (или на кредитъ). Лихвениятъ
процентъ е функция на рентабилностьта въ стопанството.
Друга задача на държавната банка е подържането на стабилностьта
на паритъ. Въ дирижираното стопанство, въ противовесъ на самонаправляващото се стопанство, наредъ съ стабилните надници и стабилни
цени, тръбва да има и стабилна монета. Сжщите сж немислими безъ та
кава монета. Подъ стабилна монета разбираме както постоянното й съ
отношение къмъ златото, тъй и постоянното й съотношение спрямо сто
ките (вжтрешна покупателна сила). Разбира се, при една или друга стока
може да настжпи измънение въ цената вследствие на разни причини.
Постоянното съотношение на паритъ къмъ стокитъ, за което е дума,
изхожда отъ страната на паритъ и е винаги всеобщо (както напр. при
една инфлация, или една дефлация).
Разширението на кредита отъ държавната банка е възможно дото
гава, докато сж на лице народостопански резерви (свободни ржце, ма
териали, фабриченъ капацитетъ).
Винаги тръбва да се държи смътка, щото количеството на паритъ
да стои въ едно определено съотношение съ количеството на благата,
за да не се дойде до увеличение на цените (обезценение на паритъ).
За да се подържа постоянство въ ценитъ на страната на стоките, ви
наги требва да се произвежда въ размеръ на търсенето.
Отъ всичко това се вижда, че държавната емисионна банка се
превръща въ единъ регулаторъ на кръвообръщението въ стопанския
организъмъ и че тя напуща старите правила за едно правилно съотно
шение между златно покритие и банкнотно обръщение, както и своята
пасивна роль на емисионенъ институтъ. Тя се превръща въ единъ ва
женъ инструментъ на държавното стопанско ржководство въ областьта
на парите и кредита.
Ф и н а н с о в а и д а н ъ ч н а п о л и т и к а . Финансовата политика се
отличава съ засилване на данъчните постжпления вследствие на предиз
виканото оживление въ стопанския животъ. За да не се повлияе въ по
вишение на цените, на първо време требва да се задоволимъ само съ
тези увеличени постжпления, безъ да се прибегва къмъ увеличение про
цента на данъците. Само когато печалбите на предприятията, вследствие
на увеличеното производство, станатъ значителни, явява се възможно
едно увеличено участие на държавата чрезъ данъка и на работника
чрезъ надницата. На второ место, за целите на своето финансиране
държавата прибегва къмъ заеми, изпърво краткосрочни, които при
удобно стечение на обстоятелствата превръща въ по-дългосрочни. Съ
това тя облекчава бюджета си. Най-после, въ областьта на разходите
държавата си налага економии.
За засилване на държавните постжпления играе роля и качестве
ното подобрение на данъчния апаратъ. Все по-доброто издирване и уста
новяване на печалбите на предприятията е една рента отъ това каче
ствено издигане. Разбира се, порасналиятъ авторитетъ на държавата и
страхътъ отъ санкциите влияятъ недвусмислено за искреностьта на
да нъкоп латците.
Разходите, които по-рано държавата е правила за подържане на
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безработните, вече отиватъ за поржчки, т. е. за напълно производи
телни цели.
Въ началото на раздвижване стопанството къмъ по-голъмо произ
водство, известни данъчни облекчения се явяватъ умъстни. Тъй напр.
освобождения на части отъ печалбата за известни разширения и пр.,
плащане на закъснели данъци съ известни намаления и др. т. Това е
еднакво полезно и за фиска и за стопанството.
Следъ като държавниятъ дългъ въ Германия се увеличи значително,
безработицата се премахна, а фабриките работятъ съ пъленъ капацитетъ, стана невъзможно да се върви по-нататъкъ съ методите на пред
варителното финансиране и разширение на кредита, както и сключване
на нови заеми. Прибегна се къмъ нова метода—залагане на бждащите да
нъчни постжпления (вземания) на Райха за настоящи задължения. Разбира
се, тази метода е продиктувана не отъ съображенията на ржководеното
стопанство, а отъ чисто военно-политически цели. Нашето мнение е, че
ако германското ржководено стопанство не би било сжщевременно едно
военно стопанство, прилаганите методи на ржководено стопанство биха
му гарантирали пълна прехрана на населението при едно стопанско
сътрудничество съ страните отъ Югоизточна-Европа и останалия светъ.
Още по-горе подчертахме, че при ржководеното стопанство требва
да различаваме две фази —начална (на навиване, АпкигЬе1ип§) и постоянна.
До тукъ ние изложихме въ едри щрихи началната фаза, тъй както я
наблюдаваме въ Германия, като се старахме да вземемъ само типичното
у нея, онова, което би важило съ по-малки или по-големи приспособления
за В С Б К О народно стопанство и което характеризира въобще едно ржко
водено стопанство. Сега ще се помжчимъ да дадемъ постоянната схема
на едно ржководено стопанство. Характерните му особности сж следните:
1. Една авторитетна държава, която не служи на личности, със
ловия, групи, партии, класи и пр., а служи единственно на цЬлата нация
И има за задача да доведе нацията до общо благосъстояние при едно
хармонично разпределение на националния доходъ.
2. Държавата провежда правилното разпределение на благата. Чрезъ
него се гарантира най-доброто задоволязане на нацията и всеки неинъ
членъ. Чрезъ него се постига максималната покупателна сила на цело
купното стопанство, а чрезъ максималната покупателна сила (търсене!)
се отива къмъ максимално производство.
3. За да се извършва разпределението на благата правилно и за
да се премахне едно разпределение чрезъ ценообразуването (както е
въ самонаправляващото се стопанство), необходимо е да се установи
стабилность въ цените и надниците, а сжщо и въ покупателната сила
на парите.
4. За да се осигури правилность на разпределението на доходите,
необходима е контрола върху цените, т. е. върху печалбите. Цена, която
крие по-висока печалба въ себе си отъ определената, премества дохо
д и т е отъ труда къмъ капитала, създава една неправилна дислокация въ
разпределението. За масщабъ при контролата върху цените служи кос
туемата стойность. Докато при самонаправляващото се стопанство важи
търсенето и предлагането, често изкуствено повлияно отъ монополи
стични положения, осигуряващи и монополни печалби, тукъ за изходна
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точка служи костуемата стойность, която е най-обективното мерило за
правилно разпределение.
5. Контрола върху частностопанската политика на предприятията.
Тя не свършва само съ контролата върху цените. Тя засяга политиката
на амортизациите, инвестициите, резервите, дивидендигв, ликвидностьта,
размера на надниците, социалните грижи за работничеството и пр. Отъ
това е явно, че сж. въведени една дисциплина и едно единство съ ог
ледъ на единъ общъ планъ. Но ако разполагането отъ страна на капи
талиста съ неговия капиталъ е подчинено на тази дисциплина, срещу
това той получава своята богата компенсация — постоянната заетость
на предприятието си и постоянната печалба. Прочие, тази дисциплина
не е противъ интереса му. Тя изхожда отъ основното правило: общиятъ
интересъ предъ частния такъвъ. Предприемачътъ има да се грижи за
най-економично, т. е. най-рентабилно производство. Неговото предприя
тие, при низка костуема стойность на произведения фабрикатъ, би
могло да реализира една диференциална рента. Прочее, ние виждаме и
тукъ единъ синтезъ между колективно и индивидуално начало.
6. Властьта надъ частната собственость не само при предприятията,
но въобще, се явява по-ограничена. Тия ограничения могатъ да се явятъ
при банковите капитали, при недвижимата градска собственость и пр.
7. Държавата се грижи за постоянна заетость на всички годни за
работа членове на общежитието. Създава се правото на трудъ и пре
храна за всеки човекъ, за да не изпада той въ унизителното положение
на чакащъ подаяние отъ другите.
8. Държавата се грижи за правилното съотношение между консу
мативните блага и средствата за производството на основата на редов
ното подновяване и разширяване съоржженията и жилищата, съобщи
телните средства и др. подобни.
9. Въ тесна връзка съ тази задача стои и правилното ржководене
и направляване на кредитния и капиталовия пазаръ. Тукъ държавата
въ една по-висша степень отколкото при либералното стопанство се
намесва въ пласментната политика на кредитните институти и насочва
кредита натамъ, гдето въ момента се налага.
10. Държавата насочва вниманието си къмъ пълно използуване източ
ниците на сурови материали и енергии, както и за крайна рационализа
ция въ производството съ цель да се постигне максимално производство
и възможния най-високъ жизненъ уровенъ за народа.
11. Лошото влияние на природата върху производството и нац.
доходъ (неурожаи, природни бедствия) тръбва да бжде изравнявано
чрезъ образуване на запаси, както и чрезъ съответно повишение цените
на съответните продукти, или чрезъ застраховки срещу загуби.
12. Чрезъ бюджетната и данъчна политика държавата, наредъ съ за
дачите на държавното стопанство, влияе за раздвижване на производ
ството и за правилно разпределение на благата.
13. Съ огледъ на материалите, употребявани въ производството, и
на стандардизацията (поевтиняване!) въ сжщото се отива до едно неви
димо направляване на консумацията по отношение на избора й.
14. За съгласуване на всички мерки по направление на целокуп
ното стопанство необходимъ е единъ ц е л о с т е н ъ п л а н ъ . Въ него

351
се съгласуватъ плана на производството съ политиката на цените, съ
кредитната политика, данъчната политика и пр. и пр.
15. Логична последица отъ ръководеното стопанство въ вжтрешностьта е и съгласуването на износа и вноса му съ останалото стопанство.
Това сж. въ общи черти постулатитъ на едно направлявано сто
панство. Ние ги виждаме такива вече и въ живота.
Ние имахме достатъчно възможность да видимъ механизма на двете
економии — либералната и направляваната. Въ първата имаме автома
тично самонаправляване чрезъ предлагането и търсенето, което създава
тъй нареченигв цикли въ стопанството. А предлагането и търсенето е
технически процесъ на борбата за разпределение на благата. Тъкмо въ
тази липса на организация на разпределението, тъкмо въ тази хаотичность и борба на всички противъ всички при пасивностьта на държа
вата е назадналостьта на либералното стопанство.
Ржководеното стопанство, безъ да бжде единъ новъ стопански
строй, е една по-висша степень на организация. Чрезъ нея се премахва
дезорганизационното влияние на хаотичното разпределение чрезъ цено
образуването, като се поставя начело на стопанството единъ водачъ и
организаторъ, който да го води къмъ найголемъ успехъ. Този организаторъ не може да бжде другъ, освенъ държавата. Това е единъ исто
рически процесъ, при който едни стопанства (респ. държави) сж достиг
нали, вследствие на редица обстоятелства, по-бързо до цельта, а други
сж на пжть къмъ нея. Но вжтрешна усложненость и сегашните неджзи на капиталистическото стопанство тласкатъ развитието съ сто про
центова сигурность къмъ тази по-висша степень на организация.

ВЛИЯНИЕТО НА ШВЕДСКАТА ЕКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛЬ ВЪРХУ ТЕОРИЯТА НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ *
1

отъ
Д-ръ. ИВ. РАНКОВЪ

1. Доктрината на сравнителните разноски.
2. Критиката на ОпПп на класическата теория на интернационал
ната търговия.
3. Опитъ за нова теория на интернационалната търговия.
I
Новиятъ редъ въ международните стопански отношения, който
оспори значението на принципа за „свободната конкуренция" въ интер
националната търговия, предизвика една преоценка на класическата
теория за ползите отъ международния търговски обменъ. Така сжщо
изтъкването на невъзможностьта за използуване на трудовата теория на
ценностьта, като помощенъ инструментъ при обяснение на разменните
отношения въ интернационалната търговия, предизвика многобройни кри*) С и з & у Саззе1 — ТпеогеНзспе 5ос1а1окопот1е. Ье1р21§ 1927.
ВегШ ОпНп — Мегге^опа! апй ШетаНопа! Тгайе. 1933.
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тики на класическата доктрина за обяснение причините и същностьта
на международната търговска размина.
Единъ отъ видните съвременни шведски економисти ВегШ ОННп
презъ 1927 год. изтъкна ) недостатъците на тази теория, като презъ
1933 год. въ своето капитално съчинение — 1п1егге§юпа1 апй 1п1епа1юпа1
Тгайе се опита да създаде една нова, по-реалистична отъ класическата,
теория на интернационалната търговия.
ОЬНп скъсва съ традиционния начинъ на изложение и формули
ране на доктрината за сравнителните разноски и възъ основа на уче
нието за ценообразуването на Оиз1ау Саззе! установява единъ новъ ме
тодъ за изследвания въ тази область. Докато класиците използуватъ
съществуващите различия въ реалните разноски (геа1 соз!) на едно
родни произведения въ две различни страни и възъ основа на т е х ъ
презумиратъ различия въ съответните парични разноски — цени, Саззе1
и следъ него ОЬНп не си служатъ съ конструирането на подобни нату
рални разменни отношения. Основата на натуралните разменни отно
шения е трудовата теория на ценностьта. Споредъ тази теория е
възможно при предпоставката — неподвижность на производстве
ните средства въ международния търговски обменъ — да се до
стигне до едно обяснение на различията въ цените на еднородни произ
ведения въ две различни страни. Това обяснение намира своя изразъ въ
доктрината на сравнителните разноски, която е едно логическо след
ствие отъ стремежа къмъ спестяване на разноски чрезъ разделение
«а труда. Класиците се стремеха по единъ каузаленъ начинъ, чрезъ пол
зата отъ разпределението на труда и съобразяването на производството
съ съответните производствени условия, да изведатъ едно спестяване
въ производствените реални разноски на известни чрезъ размена доби
вани благи. Тази економия въ натуралните разноски се добива чрезъ
конструиране на едно натурално разм БННО отношение между две страни
(държави) произвеждащи точно определени блага. Тези блага се опредЬлятъ отъ учението за различията въ разноските, понеже за класиците
различията въ цените се дължатъ преди всичко на различия въ нату
ралните разноски (геа1 соз1). Поради тази причина е и учението за раз
личията въ натуралните разноски основата на теорията на интернацио
налната търговия. Натуралните разноски се изразяватъ въ употребената
въ производството работа. Трудътъ играе ролята на едно универсално
продукционно средство, маещабъ за ценностното отношение между две
блага.
2

Най-благоприятното разменно отношение за една страна се полу
чава тогава, когато последната съобрази стопанската си дейность съ
нейните естествени условия и тенденции за производството на известни
блага. При това могатъ да се откриятъ две възможности, когато се сравняватъ благата на две страни, участвуващи въ едно разменно двустранно
отношение. Въ единия случай всека една страна произвежда благата,
съ които участвува въ размената съ възможните най-низки разноски.
Това е напр. разменното отношение на тропиците съ индустриални про
изведения на Европа. Въ втория случай имаме едно двустранно раз3

) ВегШ ОЬНп— 1з4 е!пе Мос1егп15!егип2 йез АиззезеппапйеЬ егюгйегНсп? — №еН-

\га1зспагШспез АГСМУ. 1927.
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мънно отношение, при което едната страна е поставена въ възможностьта да произвежда и дветЕ блага — предметъ на размЕнното отно
шение—на по-низки разноски отъ първата.
Докато въ първия случай ползата отъ размЕнното отношение е
очевидна, въ втория случай това може да се изясни само чрезъ Н Е К О И
съответни аритметически операции. Изяснението на П О Л З И Т Е О Т Ъ интер
националната търговия при това размЕнно отношение съставя и с ъ щ ностьта на доктрината за сравнителнитв разноски. Последната е свързана
съ името на Шсагсю, въпрЕки че нейното формулиране се срЕща още у
Тоггепз. Споредъ първия авторъ сжществуватъ Г О Л Е М И различия между
начинигв за опред-вляне ценностьта на благата, участвуващи въ вътреш
ната търговия, и Т Е З И , предметъ на международна размъна ). Доктрината
за сравнителнитЕ разноски се формулира отъ Шсагсю съ помощьта на
всеизвестния неговъ примъръ за едно двустранно размЕнно отношение
на произвежданитЕ въ Англия и Португалия платъ и вино.
Шсагсю приема, че производственитЕ условия въ Англия сж такива,
щото за производството на една единица платъ сж необходими 100
работни часове, докато за произвеждането на една единица вино сж
необходими 120 работни часове. Споредъ същия примЕръ Португалия е
поставена въ по-благоприятно положение, и тукъ сж нужни за производ
ството на една единица вино 80 работни часа, а за това на една еди
ница платъ 90 часа. ВъпрЕки че на пръзъ погледъ Португалия не би
имала полза отъ една размЕна съ Англия, фактически сж на лице ползи
и за дветЕ участвуващи въ размЕнното отношение държави.
Размънното натурално отношение за вжтрешностьта на Англия би
било 1 единица вино къмъ 1.2 единици платъ, понеже отношението на
1

употребявания трудъ при изработката на плата и виното ще бжде -ут^у
Въ вжтрешната търговия на Португалия размЕнното отношение ще бжде
1 единица вино за 0.88 единици платъ, понеже употрЕбениятъ при изра
ботката на Т Е З И блага трудъ е | д .
Следъ установяването на търговски връзки между Португалия и
Англия ще се И З М Е Н И И съществуващото размЕнно отношение на вино
и платъ. За Португалия ще б ъ д е износно да остане за напредъ само съ
производството на вино, понеже ще може да използува натуралното раз
мЕнно отношение на вино и платъ 1:1.2 установено въ Англия. Така че
тя ще може да получава В М Е С Т О за 1 единица вино — 0.88 единици
платъ, за 1 единица вино 1.2 единици платъ, като изнася вино въ Англия
и внася платъ въ Португалия. Отъ друга страна Англия ще може да
използува установеното вътрешно размЕнно отношение въ Португалия
1 единица вино за 0.88 единици платъ. Англия ще изнася платъ въ Пор
тугалия и ще получава 1 единица вино срещу 0.88 единици платъ В М Е С Т О
срещу 1.2 единици платъ (споредъ вътрешното размвнно отношение
въ Англия).
Натуралнитъ размЕнни отношения запазватъ своята валидность при
Т Е Х Н О Т О преобръщане въ парични отношения (цени) съ помощьта на
' ) Шсагсю Ва\И
уоп

Н. \Уаеп{1§ —

— ОгапйзаЧге йег УсЛкзуЛггзспаИ: ипй Вез1еиегшщ. исЬегзе42ип§

1923.
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квантитативната теория на парите. Споредъ 1"ази теория натуралните
разноски на участвуващите въ международната размина блага се на
миратъ въ едно постоянно отношение, поради съществуващата зависи
мость между количеството на паритъ и цените на участвуващигв въ
разменнигв международни отношения блага.
Възъ основа на съществуващата връзка между натурални и па
рични разноски се опитва и ВДсагсю да постигне едно обяснение на
предимствата, които интернационалната търговия представлява въ сравне
ние съ затвореното народно стопанство.
II
1

Шведскиятъ економистъ В. ОЬНп въ една своя студия ) си поставя за
задача да посочи недостатъците на класическата теория на интернацио
налната търговия, като критикува нейните нереалистични предпоставки
и изтъква некои особености на разменното отношение, които ОДсагао и
неговите последователи с ъ пренебрегнали.
Изхождащъ отъ теорията за ценообразуването на Оизхау Саззег,
ОЬНп се опитва да внесе единъ новъ методъ при разглеждане на про
блемите, отнасящи се до теорията на интернационалната търговия. Спо
редъ поменатата теория на Са5зе1 всички фактори, действуващи при
определяне цената на едно благо, се намиратъ въ една взаимна зависи
мость (1п1егг1ереп(1еп2).
Този авторъ се отклонява отъ каузалните, субективни теории на
ценностьта и ни дава едно ценностно отношение, което е резултатъ
само на съпоставянето на нужди, подлежащи на удовлетворение и една
ограничена по количество маса на производствени средства (КпаррЬей
йег РгойикхюпзГакьогеп). Около този централенъ проблемъ се групиратъ
редица явления отъ второстепенна значимость. По такъвъ начинъ Саззе1
формулира една извънредно опростена теория на ценообразуването, въ
която съзнателно се изб-Ъгватъ всички субективни елементи на ценностьта.
Като приема цените на производствените средства за известни, той
съставя две уравнения, чрезъ които се стреми да обхване процеса
на ценообразуването въ неговата Ц Б Л О С Т Ь . О Т Ъ една страна уравнението,
което изразява, че търсенето е една функция на всички цени, а отъ
друга страна уравнението, което изразява, че тази функция отъ цените
е равна на предлагането.
Въ същность Саззе1 си поставя една много по-ограничена задача
отъ тази на каузалните теории на ценообразуването, като изследва
само реализирането на стопанския принципъ (МйзсЬаЙзрппг^р) въ раз
менното стопанство. Споредъ Са5$е1 въ разменното стопанство този
принципъ се изразява въ това, че продуктивните средства се употребяватъ за удовлетворяване на нужди, чието степенуване не е плодъ на
субективна преценка, а на едно обективно пресметане, което се прави
на сумата пари, чрезъ които се удовлетворява една конкретна нужда.
Естествено, че така се достига до едно заобикаляне на централния про
блемъ на ценообразуването — субективното схващане за ценностьта на
индивида при неговото явяване на пазаря. Поради това, въпреки мате*) ВегШ ОЬНп — 1з4 е!пе Мо<1егт51егип2 йег АиззегШапскШЬеоИе еггогаегНсп?
^ е И ^ п з с п а Г Ш с п е з АГСШУ. 1 9 2 7 .
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матическата прецизность на Каселовитъ уравнения, тази теория не може
да се приеме за достатъчна при обяснение на процеса на ценообра
зуването въ неговата пълнота. Заслугата на Саззе1 се състои, най-вече,
въ подробното разглеждане на зависимостьта между цените на продук
тите и ценитъ на продуктивните средства. Като приема, че ограниченостьта въ количеството на производствените средства е централенъ
проблемъ въ учението за ценообразуването, Саззе1 създава само възможностьта за обяснението на некои явления въ процеса на ценообразу
ването чрезъ единъ обобщителенъ принципъ, който не държи сметка за
ролята на индувидуалната човешка природа въ този процесъ.
Това учение за ценообразуването се приема отъ ОЬНп въ теорията
на интернационалната търговия за една по-реалистична основа отъ док
трината за сравнителните разноски. Последната бива критикувана отъ
ОЬНп, като едно непочиващо на действителностьта логическо доразвитие на трудовата теория на ценностьта. Тази теория споредъ шведскиятъ
економистъ е една необходима основа за всички теоретици, които опре
делятъ разменното отношение въ интернационалната търговия чрезъ
съответните реални разноски за произвеждането на участвуващигв въ
размената блага ). Чрезъ разкритикуването на нейните недостатъци и
посочване влиянието, което последните оказватъ върху формулирането на
разменното отношение, ОЬНп поставя целата класическа теория подъ
съмнение.
Отъ обстоятелството, че Шсагсю мери ценностьта на едно благо
споредъ употребената за неговото произвеждане работна ржка, се полу
чава едно изключване на онези блага, които притежаватъ известна ценность, въпреки че последната не може да се постави въ зависимость
само отъ употребения трудъ. Така сжщо участието на земната рента не
може да се обхване отъ Рикардовата конструкция. ОЬНп изтъква и об
стоятелството, че Шсагсю установява едно неотговарящо на действител
ностьта съотношение на блага, които сж. произведени съ неквалифициранъ, респ. съ квалифициранъ трудъ. Шсагсю се старае да постави тру
довата теория на ценностьта въ хармония съ сжществуващите различия
въ надниците на работната ржка, като приема, че съотношението въ
големината на надниците изразява съотношението въ работните дни.
Ако единъ работникъ получава двойно по-голвма надница отъ единъ
другъ, то единъ работенъ день на първия се равнява на два работни
дни на втория. Съ право възразява ОЬНп, че едно подобно съотношение
не сжществува, понеже трудътъ не може да се мери съ една еднородна
единица, за каквато Шсагсю предлага неквалифицирания трудъ. Особено
добре аргументира ОЬНп това си твърдение съ подробното разглеждане
на така наречените затворени трудови групи ). Това сж групи отъ ра
ботници, въ които сжществува свободна конкуренция и съ огледъ на
това една определена надница. Преминаване на работниците отъ една
група въ друга е невъзможно вследствие особената квалификация и
естество на труда на работниците, участвуващи въ всека една група.
Поради това не може да се приложи една еднородна мерка — неква1

2

*) Противното мнение се застжпва отъ У!пег — 51исНе5 т Ше Тпеогу о! 1п4егпаНопа1 Тгайе — 1937. Стр. 490.
) ВегШ ОпНп — РгогесНоп апй Мог-сотреипр Огоирз. №е1Мг18с11аШ1спез Агс1пу
1930.
2
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лифициранъ трудъ при измърване ценностьта на благата, произведени
отъ тъзи групи работници. ОЬНп оборва и другата мълчаливо включена
въ класическата теория предпоставка, споредъ която въ производството
на всички блага участието на труда и капитала се намира въ еднаква
пропорция. Трудовата теория на ценностьта може само тогава да се
приеме за основа на разменното реално отношение, когато влиянието
на капитала при производството е еднакво за всички блага. Както ОЬНп
забелязва, тази предпоставка съвсемъ не отговаря на действителностьта.
Отношението, въ което се намиратъ капиталътъ и трудътъ при произ
водството, е най-различно. Въ сжщность ние не тръбва никога да из
пускаме изъ предвидъ различието въ економическитъ условия по вре
мето на Расагсю и днешното гигантско капиталистическо развитие. При
формулирането на трудовата теория на ценностьта и доктрината на
сравнителнигв разноски участието на труда въ производството е било
много по-големо отколкото днесъ.
Поради това и въ учението за ценностьта на благата центъръ на
тяжестьта бъше употръбениятъ за техното произвеждане трудъ. НаЬеНег )
съ право забелязва, че за класиците е напълно логично поставянето на
трудовата теория за ценностьта като основа на доктрината за сравни
телните разноски.
При днешните економически условия, когато капиталътъ все по
вече и по-вече измества труда отъ производството, едно елимини
ране на капитала като факторъ за образуването на разменното от
ношение би означавало грубо изопачаване на действителностьта. Въ
сжщность Расагсю не се занимава съ естеството на лихвата, понеже
това би било равносилно на едно скжсване съ трудовата теория на
ценностьта. За разлика отъ класиците ОЬНп подчертава значението на
височината на лихвата и участието на капитала въ производството на
благата, участвуващи въ международната търговска размена. Т Е З И про
блеми оставатъ незасегнати отъ класическата теория на интернационалната
търговия, която само по единъ спекулативно дедуктивенъ пжть постро
ява натуралното разменно отношение върху трудовата теория на цен
ностьта. ОЬНп изтъква така сжщо необходимостьта отъ съвместно раз
глеждане на въпроса за международното разделение на производството
съ този за доходитъ отъ т1ззи производства. Изхождайки отъ така наре
чения отъ Саззе1 КпаррЬейзргпшр, ОЬНп подчертава влиянието, което
интернационалната търговия упражнява върху количеството на продук
тивните средства въ една страна. Чрезъ интернационалната търговия
настжпва една промена въ цените на по-силно търсените блага и про
дуктивни средства, която влияе върху печалбите на притежателите на
тези блага и продуктивни средства.
1

Възъ основа на всички тези недостатъци на трудовата теория на
ценностьта и почиващото върху нея натурално разменно отношение,
ОЬНп заключава за необходимостьта отъ една нова теория на интерна
ционалната търговия, която да постави схващанията въ тази область въ
хармония съ сжществуващигБ модерни теории за ценообразуването.
' ) НаЪегЛег О. Г>\е. ТЬеопе йег котрагаНуеп Коз1еп ипй Шге Аиз\уег1:ш1§ Шг сНе
Ве^гипйипд <1ез РгеШапс1е15. \Уе11%'1гГ5СГ1аШ1с11е5 Агсгиу. 1930. I I .
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III
Въ поменатото свое съчинение ) ОЬНп поставя проблемите на тео
рията на интернационалната търговия, чието изяснение той предприема.
Преди всичко авторътъ прави своите изследвания върху една чужда за
класическата теория на интернационалната търговия плоскость. Теорията
за мъттоустановяването (5{апс1ог1) на производството и съобразяването
му съ природните условия, които съдействуватъ за неговото развитие,
е основата върху която ОЬНп гради сградата на своята нова теория на
интернационалната търговия. Заслугата за поставяне въ връзка на
въпроса за мЪстоустановяването на производството и теорията на
интернационалната търговия принадлежи на немския ученъ АНтес! АУеЬег ).
Този авторъ се стреми да даде по-реалистиченъ характеръ на теорията
на международната размена, като подчертава, че трудовата теория на
ценностьта води до едно преувеличаване ролята на труда при опреде
ляне реалните разноски за производството на благата. Той изтъква об
стоятелството, че природните и географски условия на една страна сж
основата, която определя естеството и вида на нейните търговски
връзки съ другите страни.
Тези негови мисли се доразвиватъ отъ ОЬНп, който разглежда
въпроса за географското и пространствено поддвление на производ
ството и неговото отношение къмъ международната размена съ найголеми подробности. Той идва до заключението, че интернационалната
търговия е едно учение за интернационалното местоустановяване
на производството (ш1егпа1:юпа1е 51апс1ог151еЬге). Поради тази причина
различаваната подвижность на производствените средства въ вътреш
ната търговия и неподижностьта на последните въ международната
търговия загубва въ теорията на ОЬНп своето значение ). Движението
на продуктивните средства не представлява тукъ единъ специаленъ за
теорията на международната търговия проблемъ. То се обуславя отъ
различното местоположение (З^апсюг!) на самите производствените фак
тори. Пространството и географското местоположение участвуватъ като
важни елементи при създаването на интернационалната търговска раз
мена, понеже те влияятъ върху цените, които пъкъ отъ своя страна
предизвикватъ движение на производствените средства и блага въ една
или друга насока. За улеснение, въ своите изследвания ОЬНп си служи
съ големи опростявания и изолирвания на явленията въ интернационал
ната търговия, за да премине въ последствие къмъ едно цвлостно об
хващане на всички отнасящи се къмъ теорията на интернационалната
търговия проблеми. Този начинъ на процедиране се оправдава отъ не
говото схващане, че основата на теорията на интернационалната търговия
е изследването на междуобластния обменъ въобще (1п1егге§1опа1 Тгайе).
Понятието 1п1егге§юпа1 Тгайе му служи като единъ теоретически инструментъ за опознаването на онези явления, които съставляватъ сжщностьта
на всека търговия, при която пространството и множеството на пазарите
указватъ своето влияние.
При сравняване на производството на две области на пръвъ погледъ
1
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1

) ВегШ ОпНп — Тпеогу оГ ш1егге§юпа1 апй 1п4егпаНопа1 Т г а й е - С а т Ъ Н й ^ е 1933.
) А1!гес1 УУеЬег — 01е 5{апс1ог1з1епге ипй оле Напс1е15ро1Шк. АГСМУ 1йг 5ос1а1даззепзспап: ипй 5о21а1ро1Шк XXXII.
) Вж. Бобчевъ К. Изследвания върху теорията на международната търговия 1937.
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изпъкватъ, отъ една страна, различията въ цените на произведенията
на т^зи области, поради техните различни природни и географски усло
вия. Отъ друга страна различното количествено ограничение (КпаррЬеИ)
на производствените средства въ всека область указва непосредствено
влияние върху цените на последните. Междуобластната търговия пред
извиква едно движение на производствените средства и, съответно на
това, едно изравняване на цените въ различните области. Когато дви
жението на производствените средства не е възможно, а това се случва
често при международната търговия, осъществява се едно движение на
блага (§оос15), което има една тенденция къмъ изравняване цените на
благата въ разните области. Споредъ ОЬНп горе изложените явления
образуватъ сжщностьта на интернационалната търговия която е единъ
търговски обмънъ между особени области — държави.
По този начинъ ОЬНп поставя теорията на интернационалната тър
говия на една по-нова основа. Той не подчертава единъ ръководенъ
принципъ и не възвеличава трудовата теория на ценностьта въ една
саиза еШаеп$ (както прави това класическата теория), чрезъ която да
достигне до едно обяснение на ползите отъ интернационалната тър
говия. Шведскиятъ економистъ групира всички проблеми, свързани съ
интернационалната търговия, около процеса на ценообразуването, застжпванъ отъ неговия сънародникъ СаззеЬ и описва тъхната взаимна
зависимость въ този процесъ ).
Въ заключение, като сравнимъ класическата теория на интернаци
оналната търговия съ тази на ОЬНп, изпъкватъ следните различия. На
първо место доктрината за сравнителните разноски у ОЬНп не е централенъ проблемъ на изследванията, понеже трудовата теория на ценностьта
е разкритикувана като неотговаряща на действителностьта и прибъгваща
къмъ много абстрактни и опростотворени предпоставки. Застаналъ на
базата на функционалната теория за ценообразуването на О. СаззеГ, ОЬНп
се опитва да избегне понятието за разноските — изразени въ работни
дни, като изходна точка за различията въ цените на благата, които
обуславятъ международния търговски обмънъ. Това оспорване валидностьта на принципа за сравнителните разноски е едно логическо след
ствие отъ стремежа на ОЬНп, да изследва процеса на производството
и размъната въ техната ц-влость, като държи сметка и за влиянието на
географските и технически условия върху производствените разноски.
Чрезъ тези нови изследвания теорията на интернационалната тър
говия е поставена на по-широка база, като за обяснението на пробле
мите свързани съ международния търговски обменъ, се освътляватъ
явления и обстоятелства, които класическата теория не включва въ своя
обсегъ на разглеждане.
Теорията на ОЬНп избегва, наистина, зависимостьта на класическата
теория отъ нейните нереалистични предпоставки, но затова учението на
ОЬНп нъма предимствата на една чиста теория, даваща генерализиращи
резултати; тя търси разрешението на много въпроси отъ интернационал
ната търговия въ едно емпирично изследване на конкретните елементи
на всеко разменно отношение.
1

*) Вж. КапкоН 1туап—ОагзхеПипд ипй КгШк Йег Тпеопе Йез ШегпаНопакп Нап(1е1з
Ье1 НаЬегкг ипй ОпИп 1939.
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РЕКОЛТА
КОНЮНКТУРА ВЪ ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И КОНЮНКТУРА ВЪ ИНДУСТРИЯТА
отъ
Д-ръ НИКОЛА С. М Ж Д Р О В Ъ

Конюнктурата може да се опредъли като съвокупность на реак
ционни прояви отъ стопанско естество. Поради това може да се твърди,
какво всички стопански проявления, които пръчатъ на равновесието въ
стопанския животъ, представляватъ отъ себе си конюнктурата. Следъ
като съвокупностьта отъ проявите на реакцията се слъятъ въ едно, то
гава отъ тъхъ произлиза точно опредъленъ цикълъ на конюнктурата ).
Понятието „конюнктура" нъма общостопански характеръ: то пред
ставлява отъ себе си стопанско-историческа категория, понеже конюнкту
рата е различна въ различните страни и различните епохи. Всъка ко
нюнктура носи съ себе си, твърди АУегпег ЗотЬаг! ), отпечатъка на сто
панските особености на дадена страна и на дадена епоха.
Пътьтъ, който може да ни доведе до пълното вникване въ с ъ щ ностьта на конюнктурните промени, се състои фактически въ правил
ното схващане на действителното значение на международната обвързаность въ стопанско отношение. Необходимо е да се разбере, че стопан
ските кризи въ епохата на индустриализма се дължатъ не само на раз
стройството на стопанските връзки между отделните страни, но и на
разстройството въ областьта на покриването настоящите и бъдещите
нужди на стопанството ). Изходно положение за обясняването на това
последно твърдение ни дава СЖо УОП 2шесНпеск—ЗййепНогз! ) въ форму
лирания отъ него „законъ за обусловеностьта отъ времето на постъпле
нията на приходите" („Оезе12 йег геМНсЬеп Е т к о т т е т о 1 § е " ) , същината
на който законъ се заключава въ това, че онези части отъ годишния
приходъ на отделните лица, които части биватъ употребени за покупка
на разни блага, произлизатъ въ същность отъ различни моменти въ
времето (презъ които напр. некои фабрикати — съобразно дължината
на производствения имъ процесъ — с ъ се вече появили на пазаря, а
други се намиратъ още въ производството), поради което не могатъ по
начало да бъдатъ поставени въ непосредствена връзка съ цените въ
дадения моментъ.
Земята като факторъ на производството може да предизвика както
въ моменти на изобилна реколта, така и въ времена на лоша жетва с ъ 
ществени промени въ доходите и въ костуемите цени на земеделското
производство и да затрудни извънредно много процесите на вътрешно
1
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*) ^ а а е т а п п , Егпз1: Е1пШпгип§ 1п сНе Коп)ипк1иг1епге°, 1.е.\рг1% 1929, 5. 20.
) Вижъ статията му въ: „Еез1зспгШ: 1йг Айиг 5р!еШо{1", Мипспеп 1933, 5. 276.
' ) Акегтап, Лопап: „Оекопопйзспег ЕойзспгВД ипй оекопопйзспе Козел", \У1еп
1932, 5. 122.
) „Б1е АгЬе11з1оз1§ке11 ипй йаз Оезегг йег г е Ш к п е п Е Ш к о т т е п М ^ е " въ „Ч\Ген>
тунгзспагШспез А г с М У , Лепа 1931, Вй. 34, Н. 2. ипй „АИ^етеШе Уо1кз\у1г13Спа11з1епге",
ВегНп 1932, 5. 244. Сравни освенъ това: Ьиказ, Ейиагй: „Аиг^аЪеп Йез О е ^ е з " , 5 Ш г дагг, 1937, 5. 199 и следните; Уек, ОМо: „ № и е ОгишИа^еп йег КНзепЪекатргипд" въ
„Вапк—АгсМУ, 1938, Н. 17, стр. стр. 398 и следната; Ойе1, РгКг: „ВапкроНШ", Лепа
1937, стр. стр. 108 и следната.
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съгласуване, които сж. присжщи на всъко народно стопанство. Поради
това се върваше, че ритъмътъ, съ който се извършва заменянето на
една конюнктурна фаза съ друга и на единъ конюнктуренъ цикълъ съ
другъ, се дължи изключително на колебанията въ реколтата презъ от
дълнитъ години. Понастоящемъ — безъ да се изпада въ крайностите
на миналото—може все пакъ да се твърди, че въ всвка страна, въ която
доходътъ отъ селското стопанство съставлява сравнително голема часть
отъ общото й производство, атмосферните промени играятъ сжществена
роля въ поменатото отношение. Преди навлизането на Великобритания
и на Германия въ епохата на индустриализма доходътъ отъ земеделието
представляваше отъ себе си онзи факторъ, отъ който предимно зависеха
промените въ конюнктурата въ всека една отъ тези страни. Стопан
ските кризи презъ средните векове — презъ които търговията и про
мишленостьта беха сравнително слабо развити — се дължаха само на
лоши реколти и войни ).
Понеже силните колебания на реколтата често пжти предизвикватъ тежки социални бедствия въ аграрните страни, економистите отдавна
сж започнали да се занимаватъ съ въпросите, които сж свързани съ
уясняването на наличните връзки между стопанските кризи и лошите ре
колти. Така напр. 5!еп1еу Леуопз още презъ 1871 година застжпва схва
щането, какво стопанските кризи се намиратъ въ връзка съ констати
раните периодични колебания въ климата на отделните страни. Тези
колебания се дължатъ на горещите вълни, които произлизатъ отъ слън
цето и настжпватъ приблизително презъ равни периоди отъ по десеть
години. Наставането на тези горещи времена се отразява благоприятно
върху реколтата, вследствие на което капиталообразуването въ отдел
ните държави се засилва, и освенъ това и рентабилитетътъ на търгов
ските и индустриалните предприятия се подобрява; всички тези фактори
допринасятъ отъ своя страна доста много за нарастване доверието въ
стопанството, което отъ своя страна създава благоприятни условия за
масовото основаване на нови предприятия. Настжпването, обаче, на постудени месеци презъ вегетационния периодъ на растенията довежда,
споредъ Леуопз, до слаби реколти и се отразява неблагоприятно върху
стопанския животъ.
НешпсЬ ВМге\ )
е поддържалъ схващането, че промените въ ко
нюнктурата се намиратъ въ тесна зависимость отъ колебанията на ре
колтата. Жетвите упражняватъ, споредъ него, сжществено влияние върху
протичането на конюнктурата въ всеко народно стопанство, понеже т е
сж въ сжщность истинския изворъ на капиталообразуването. Той се
опитва да докаже, какво не само слабите но и отличните реколти мо
гатъ въ некои случаи да увредятъ доста на нормалното стопанско раз
витие. Всека по-добра отъ нормалната реколта може понекога да пред
извика промена въ силите на производството, което води до наруше
ние на континюитета въ стопанската область и то по следните причини:
Всека по-добра отъ нормалната реколта създава въ единъ или неколко
сектора на стопанската дейность нови капитали, които активизиратъ отъ
своя страна облагоприятствуваните въ случая предприятия въ сравни1
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Акегтап, 'ойап: сжщо тамъ, стр. стр. 35 и следната, 80 и 85.
) „Егп1еп" въ „Напй^бйегЪисп йег З^агздаззепзспаКеп", 3. АиНа^е, Лепа 1908,
Вй. 3, стр. стр. 1092 и следната и 1095.
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телно големи размери, поради което поменатите предприятия наскоро
следъ това се почувствуватъ принудени да дирятъ нови капитали и да
ангажиратъ нова работна ръка. Всъко по-съществено колебание на ре
колтата предизвиква, споредъ Д1е12е1, колебание въ националния доходъ,
нарушение на континюитета, а понъкога и неправилно насочване на зна
чителни капитали.
Проучванията на Аг1иг ЗрхегпоЯ ) довеждатъ до извода, че — въп
реки липсата на пълно съгласуване между промените въ конюнктурата
и колебанията на реколтата—все пакъ оставатъ да съществуватъ други
възможности за взаимодействие: добрите реколти могатъ напр. да предизвикатъ понякога подобрение на конюнктурата, а слабите такива —
влошаване на същата. Дългогодишните проучвания на 5р1е1пог1 с ъ могли
да покажатъ, че добрите реколти често съвпадатъ по време съ начал
ния стадий на стопанския възходъ, и че понекога началото на низходя
щата конюнктура и слабите реколти се съвпадатъ по време. Значението
на реколтите за цикличното движение иа конюнктурата се заключава,
споредъ 5р1е1ЬоГт, въ това, че те допринасятъ твърде много за образу
ването на капиталите, тъй като те въ същность с ъ източника на всеко
капиталообразуване.
Влиянието на жетвата върху протичането на конюнктурата е, без
спорно, въ земеделските страни много по-големо, отколкото въ тър
говско-индустриалните държави. Може да се твърди по отношение на
всички страни, но особено на земеделските такива, че колкото въ повисша степень отделните земеделски домакинства преминаватъ отъ състоя
нието на самозадоволяване къмъ опазаряване на производството, то толкова
по-силно се чувствуватъ въздействията на реколтата върху конюнктурата.
Колкото повече при това отделните земеделски домакинства насочватъ
производството си само къмъ една единствена култура, толкова въ повисша степень почватъ да се проявяватъ въ аграрните страни призна
ците на съществени промени въ конюнктурно отношение, които се отразяватъ преди всичко върху рентабилностьта на отделните селско
стопански домакинства. Ако напр. въ дадена земеделска страна едрите
аграрни домакинства произвеждатъ изключително зърнени храни, а дре
бните такива се занимаватъ предимно съ скотовъдство, то въ този слу
чай положението на дребните домакинства ще бъде особено бпогоприятно при високи цени на зърнените храни, а това на дребните домакин
ства ще е много добро презъ времена па високи цени на маслото, мле
кото, месото, яйцата и останалите произведения на скотовъдството и
птицевъдството.
Вече е установено за некои земеделски страни (напр. за Канада),
че колебанията въ реколтата указватъ влияние върху прииждането и из
теглянето на кредитите отъ чуждестраненъ произходъ, а също така и
върху по-съществените промвни въ кредитната политика на държавата ).
Една добра реколта улеснява твърде много правителството въ стремежа
1
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' ) „КНзеп" въ „Напй\Убг1егЪисп йег 54аа1з^138еп5спаКеп", 4. АиШде, Вй. 6, стр.
стр. 21 и следнит*. Сравни освенъ това: Сопз1ап1ш УОП Б^етге: „А^гагкпзеп, Коп)ипк1иг2ук1еп ипй 51шНипуапй1ип§еп" въ „ЛапгЪйспег 1йг №1юпа1оекопопие ипй 51аН5Нк", Лепа
1931, Вй. 134, стр. стр. 522 и следните.
) А Саипсгозз: „Т)\е КарКз1ет{ипг \й Капайа 1900—1913° въ .АУеНуЛйзспаКНспез
АгсМу", Лепа 1937, Вй. 46. Н. 3. стр. 625.
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му да получи кредити отъ чужбина, а местните банкови институти започватъ да разширяватъ кредитораздаването—поради нарастналата имъ
финансова мощь, главно вследствие прииждането на нови влогове—и то
при по-либерални, отколкото въ близкото минало, условия. Всвка слаба
реколта води къмъ обедняване на населението, предизвикано отъ нама
ляването националния доходъ, къмъ свиване на кредитораздаването и
невъзможность да се сключатъ заеми въ чужбина при износни условия.
Егпз! •уУа^ешапп ) твърди, какво не само индустрията, но и сел
ското стопанство, преминаватъ въ течение на приблизително всеки шесть
години презъ всичките фази на единъ конюнктуренъ цикълъ. Не може,
обаче, да се поддържа схващането, какво отделните фази на тъзи два
цикъла всЬкога сьвпадатъ една съ друга по време. Конюнктурните про
мени въ индустрията и въ селското стопанство се извършватъ едновре
менно и се движатъ почти паралелно презъ дългите периоди на депресия;
презъ времена на конюнктуренъ възходъ, обаче, индустриалната конюн
ктура престава да се движи паралелно съ конюнктурата въ селското сто
панство. Това заявление се дължи на следното: презъ годините на стопански
възходъ доходит-й на градското население, особено на фабричните ра
ботници, се намиратъ на високо ниво, поради което градското население
е въ състояние да задоволява напълно нуждите си отъ съестни про
дукти. Презъ време на депресия фабричните работници съвсемъ не мо
гатъ да се хранятъ толкова добре, както презъ годините на конюнкту
ренъ възходъ. Неблагоприятното положение на индустрията се отразява,
значи, и върху земеделието, което също така започва да страда поради
липсата на пазари и поради низките цени за произведенията му.
Добрите жетви обикновено се отразяватъ благоприятно върху съ
стоянието не само на селското стопанство, но и върху цвлото народно
стопанство, включително и индустрията. Благоприятното въздействие на
една добра реколта бива често пъти неутрализирано поради това, че
колкото презъ дадена година е по-голема жетвата въ количествено от
ношение, толкова по-голема е и вероятностьта да паднатъ съществено
цените на земеделските произведения, поради което брутниятъ доходъ
на отделните селскостопански домакинства не нараства. Намаляването
покупната сила на аграрното население не бива въ подобни случаи ком
пенсирано по пътя на увеличаване покупната сила на лицата отъ некоя
друга професия, вследствие на което диренето на фабрикати намалява.
Колкото населението на дадена страна е по-добре поставено въ стопан
ско отношение, колкото местната индустрия е по-силно развита за сметка
на селското стопанство, толкова по-слаби с ъ въздействията върху на
ционалната конюнктура отъ страна на реколтата.
Селското стопанство въ индустриалните страни, което обикновено
е неконкурентоспособно на международния пазаръ поради високите си
костуеми разноски, има въ лицето на местната индустрия най важния
си клиентъ. Не същото може да се каже за индустрията, която само
отчасти може да намери пазаръ за производството си в с р е д ъ селското
население, поради което тя се ориентирва до висша степень къмъ све
товния пазаръ. Поради това всека индустриална криза въ една търговско1
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) „Т)\е йеи4зспе ЬапсМйзспаН \т К а п т е п йег Уо1кз- шй МУеНл^гйспаК", Те11 I ,
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индустриална страна се отразява много по-неблагоприятно върху мъстното земеделие, отколкото една аграрна криза върху местната инду
стрия. Една слаба реколта е свързана въ всека държава съ съществено
намаление приходите на селското население, а следователно намаление
и на тъзи на индустриалците и работниците имъ; това става поради
факта, че жителите на селата не с ъ повече въ състояние да купуватъ
големи количества фабрикати както презъ нормални години; поменатото
състояние на нещата довежда до принудителенъ износъ на нови коли
чества индустриални произведения, съ получените отъ който девизи ще
може да се заплати увеличения вносъ на зърнени храни ).
За да подчертаемъ още по-силно тесната връзка между индустрията
и земеделието, привеждаме и следните мисли: Всека по-добра отъ нор
малната реколта предизвиква между другото и засилване диренето на
земеделски работници. Понеже същевременно настъпва и увеличаване
на нуждата отъ работна ръка въ некои клонове на индустрията, то се
идва до спонтанното проявяване на тенденцията къмъ повишаване сред
ната работническа надница. Нарастването на надниците представлява
отъ себе си увеличаване покупната сила на фабричните работници, която
бива използуване до голема степень за задоволяване присъщите на тази
социална категория нужди (предимно по-евтини стоки, предметъ на ма
сово производство). Последствието отъ тази промена въ консумативната
способность на работничеството се състои въ известно разместване на
производствените сили, особено въ областьта на индустриите за евтино,
масово производство. Но и конюнктурата въ индустрията упражнява
отъ своя страна известни въздействия върху конюнктурата въ селското
стопанство: презъ времена на възходяща конюнктура въ фабричната
промишленость требва да се очаква и повишаване цените на земедел
ските произведения. Ако това повишение на цените е достатъчно големо и продължително, то може да послужи за насърдчаването на сел
ските стопани въ стремежа имъ къмъ разширение на засетата площь.
Това довежда обикновено до падане цените на аграрните произведения
и до намаляване на засяваната площь. Увеличението на земеделското
производство може, обаче, да б ъ д е съществено забавено посредствомъ
ангажиране на нови капитали отъ страна на фабричните предприятия
презъ периодите на възходяща конюнктура за индустрията. Падането
цените на земеделските артикули поради нарастването на производ
ството предизвиква отъ една страна повишение на реалната надница и
отслабване диренето на кредити на капиталовия пазаръ и успева поради
това често да предотвратява настъпването на пречупване възходящата
конюнктура въ областьта на индустриалното производство.
1

Понижаването на пазарните цени подъ средното ниво на костуе
мата стойность на отделните стоки представлява отъ себе си единъ отъ
най-съществените признаци на кризите въ производството на търговскоиндустриалните държави. Селското стопанство и индустрията понасятъ
въздействията отъ страна на конюнктурата различно, главно поради
това, че те по различни начини реагиратъ на промените въ нивото на
цените: индустрията и търговията с ъ напр. въ състояние твърде лесно
да преминатъ къмъ ограничение въ дейностьта си, когато цените про1

) Ш з з е г , Напз: „Бег Таи$сп\гег1 йез С е И е з " , Лепа 1928, стр. 120.
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явяватъ тенденция къмъ падане. Подобно свиване на производството по
начало е невъзможно въ селското стопанство; това свиване може понъкога да бжде успешно извършено — но въ ограничени размъри и то
само по отношение на известни култури — отъ едрото земед-Ьлие.
Изобщо земеделското производство успева твърде трудно да се
пригоди къмъ падащите цени на аграрните артикули. Поменатиятъ фактъ
често пжти се дължи на това, че селското стопанство — поради зависимостьта си отъ природните сили — обикновено се ржководи по произ
водствена програма, осжществяването на която става въ течение на много
години. Слабата еластичность на земеделското производство се дължи,
обаче, отчасти и на особеностите въ структурата на отделните домакинства:
ако напр. тези домакинства по естеството си представляватъ въ даденъ
конкретенъ случай фамилни единици, въ които изхранването на всички
членове на семейството става само посредствомъ оползотворяване си
лите на всички работоспособни индивиди въ селскостопанската дейность,
то такива домакинства биха могли само въ ограничени размери — и то
срещу цената на големи жертви — да се приспособятъ къмъ единъ
неблагоприятенъ обратъ въ конюнктурата, понеже при засеването на помалка площь не ще може напълно да се използува работната сила на
членовете на фамилията, което обикновено води и къмъ понижаване
жизнения й уровенъ.
Селското стопанство е въ състояние сравнително много по-бързо
да се приспособи къмъ повишаващите се цени. Но и въ този случай
между момента на настжпване повишаването на цените и момента на
реакцията отъ страна на земеделското производство обикновено протича
известно време. Затрудненията отъ физическо естество, които съпровождатъ всека трансформация въ земеделското производство, а сжщо
така и сравнителната дълготрайность на производствените периоди въ
селското стопанство, представляватъ отъ себе си факти, които въ случая
играятъ сжществена роля. Една по-бърза реакция се затруднява и по
ради това, че разширение на земеделското производство свръхъ наличния
капацитетъ е възможно обикновено само при изразходването на растящи
прогресивно разноски. Презъ времена на извънредно благоприятна ко
нюнктура въ селското стопанство, разширението на земеделското про
изводство бива доста често затруднено поради липсата на работници
или прекомерното поскжпване на работната ржка. Ако повишаването
цените на земеделските произведения въ времена на възходяща ко
нюнктура въ индустрията достигне големи размери и трае дълго време,
то това ще насърдчи селските стопани въ желанието имъ да преминатъ
къмъ разширение на производството. Последствията отъ това мероприя
тие сж често пжти падане цените на аграрните артикули и огранича
ване на производството.
Въ страните съ слабо развита индустрия и търговия, въ които духътъ на съвременната капиталистическа епоха е още слабо проникналъ, се
забелязва частична противоположность между промените на производ
ството и тези на цените. Една слаба реколта предизвиква често въ
тези страни повишение на цените, но сжщевременно съ това понижава
производствения капацитетъ на селското стопанство — поради липсата
на семе за посевъ, а главно поради незадоволителното хранене на хо
рата и добитъка — което се разразява въ намаление на засетата площь.
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ВсЬка по- добра отъ нормалните реколти предизвиква, обаче, разшире
ние на земеделското производство, и то въпреки факта, че тя води
къмъ поевтиняване на аграрните артикули вследствие свързаното съ нея
разширение на производствения капацитетъ. Продажбата на земеделските
произведения при по-низки отъ доскорошните цени подхранва често
пжти стремежа на селските стопани къмъ получаване и за въ бъдеще
на по-големите приходи, добивани презъ последните години, посредствомъ увеличаване производството.
Относителната покупна сила на земеделските произведения се на
мира, споредъ Лопап Акегтап ), всъкога въ тесна зависимость отъ така
наречените „секуларни" колебания ) на общото ниво на цените, при което
промените на това ниво предизвикватъ съответни изменения и въ покуп
ната сила на аграрните артикули, но съ известно, макаръ и не особено
големо, закъснение. Относителната покупна сила на селско-стопанскнгв
произведения е била, споредъ изследванията на Акегтап, най-малка къмъ
1860 и 1900 години, а най-голема къмъ 1880 и 1920 години. Относител
ната покупна сила на фабрикатите е била най-голема въ времена, презъ
които покупната сила на земеделските произведения е била най-малка;
първата е била обратна, най-малка, когато покупната сила на аграрните
продукти е била най-голема.
Презъ времена на аграрна криза не сж. толкова важни промените
въ абсолютните цени на земеделските произведения, колкото измене
ното съотношение между поменатите цени и тези на останалите стоки.
Цените на фабрикатите се понижаватъ презъ времена на криза по-силно
отколкото т4зи на аграрните продукти, поради което презъ годините
на конюнктуренъ възходъ въ индустрията настжпва обезценяване на
земеделските произведения по отношение фабрикатите; презъ времена
на депресия въ индустрията имаме, обаче, тъкмо обратното явление.
Характерътъ на промените въ цените презъ години на конюнктуренъ
възходъ за селското стопанство, а сжщо така и относителното обезце
няване на аграрните артикули, се отразява особено неблагоприятно
върху некои отрасли на земеделието и поставя до известна степень
движението на цените на аграрните продукти въ непосредствена зави
симость отъ промените въ цените на фабрикатите.
Социалните и стопанските отношения, а сжщо така и техническите
условия на производството въ селското стопанство, се отличаватъ зна
чително по сжщината си отъ тези въ индустрията. И земеделието при
добива съ течение на времето все повече капиталистиченъ характеръ и
то както въ техническо, така и въ стопанско отношение. Наистина, въ
аграрните страни имаме първоначално само слаба връзка между конюнк
турата на приходите и тази на капиталите. Колкото, обаче, индустриа
лизирането на тези държави се засилва, толкова по-тесна става връз
ката между поменатите конюнктури ).
Въ днешната индустриална епоха приспособяването на селското
стопанство къмъ създадената отъ индустрията конюнктура се случва
често и представлява нормално явление. Не може, обаче, да се отрича,
какво и селското стопанство упражнява отъ своя страна известно въз1

2

3

1
2
3

) „ОекопоггНзспег РоггзсппН ипй оекопопшспе Кпзеп", а. а. О., стр. 87.
) Една секуларна вълна трае 50—60 години.
) Егпз* У/адетапп: „51гик1иг ипй Кпухптиз Йег \Уеи\уШзспаП", ВегНп 1931, стр. 85«
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действие върху конюнктурата в ъ индустрията, безъ при това да е въ
състояние да предизвика въ тази конюнктура съществени промени. Уси
лията на селското стопанство за приспособяване въ поменатите случаи
допринасятъ твърде много за още по-голъмото разширяване амплитудата,
въ която ставатъ промънигв въ народното стопанство въ връзка съ
възхода и падането на конюнктурата. Конюнктурниятъ възходъ се из
вършва въ дадена страна съ много по-силно темпо въ случаите, когато
селското стопанство започва - и то едновременно съ индустрията — да
търси — въ очакване на ново, още по-силно дирене на произведенията
му — нова работна ръка и още свободни капитали. Когато селското
стопанство и индустрията започнатъ да гледатъ съ недоверие на бъде
щето и се заловятъ същевременно съ складирването на непродадената
часть отъ производството си, тогава настъпващата депресия обикновено
бива сравнително по-дълбока.
Презъ времена на конюнктуренъ възходъ селското стопанство
обикновено бива заставено — поради разширяване на индустриалното
производство, засилване диренето на сурови материали отъ земеделски
произходъ, а с ъ щ о така и поради бързо растящите цени на тези ма
териали—да премине къмъ некоя по-интензивна форма на стопанисване,
при помощьта на която става заместването на екстензивните култури
съ некои отъ интензивните такива.
Колкото дадено народно стопанство е по-хармонично развито, т. е.
колкото по-правилно е съотношението между индустриалното и земедел
ското му производство, и колкото по слаба е зависимостьта на страната
отъ международния пазаръ, толкова въ по-висша степень дадено народно
стопанство може да притежава самостоятелна вътрешна конюнктура.
Такава конюнктура може предимно да съществува въ страни, въ които
процесътъ на народостопански най-важнитв производства представлява
отъ себе си затворенъ кръгъ, поради което дейностьта на всички кло
нове на народното стопанство бива засилвана, вследствие разширяването
работата на всеки клонъ взетъ отделно. Тези стопански условия съществуватъ въ страни, въ които отделните отрасли на производството с ъ
съразмерно застъпени и въ които индустриалното производство е вече
достигнало широко развитие.
Вътрешната конюнктура може да съществува само въ индустриал
ните страни; въ техъ конюнктурното развитие може въ най-висша сте
пень да се доближи до самостоятелните конюнктурни цикли съ нацио
наленъ отенъкъ и правителствата имъ често могатъ да проявяватъ го
лема самостоятелность при ръководенето стопанската политика на стра
ната. Въ земеделските страни, които зависятъ твърде много отъ чужде
странния пазаръ относно пласмента на предназначените за износъ коли
чества отъ аграрни произведения, самостоятелни конюнктурни проявле
ния с ъ почти невъзможни. Тези „периферни" по отношение на светов
ното стопанство държави с ъ осъдени да играятъ въ областьта на ко
нюнктурното развитие на света ролята на васали: т е се обвързватъ въ
случая съ некоя силно развита въ индустриално отношение държава
(напр. Дания къмъ Великобритания) и изживеватъ ведно съ могъщия
си партньоръ всички промени въ конюнктурното му развитие или пъкъ
запазватъ привидно стопанската си независимость и попадатъ поради
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това напълно подъ влиянията на конюнктурното развитие на свътовното стопанство ).
При осъществяването на вътрешната си конюнктурна политика пра
вителствата на индустриалнитъ страни подпомагатъ често пъти и разви
тието на некои клонове на производството, които преработватъ сурови
материали отъ чуждестраненъ произходъ. Развитието на вътрешната ко
нюнктура на индустриалните държави указва въ случая влияние и върху
развитието на международната такава. Понеже страните на дребното
земеделие не притежаватъ вътрешна конюнктура, то поради това въ
техъ подобренията или влошаванията въ конюнктурното развитие би
ватъ обикновено предизвикани отъ промените въ конюнктурата на све
товното стопанство и упражняватъ влиянието си посредствомъ външната
търговия и международното движение на капиталите. Състоянието на
свътовното стопанство въ всеки отдЬленъ моментъ е поради това за
аграрните страни много по-важно, отколкото за могъщите индустриални
империи, които разчитатъ само на собствените си възможности и сили
при провеждането на стопанската си политика. Не требва, обаче, да се
мисли, какво само аграрните държави с ъ подложени на влиянията на
международната конюнктура. Въ случая и индустриалните страни не
правятъ изключение: последните — въ противоположность на земедел
ските държави — могатъ много по-пълно да се възползуватъ отъ всички
възможности, които въ моменти на възходъ световната конюнктура имъ
предлага, а също така да отбегватъ влиянието на тази конюнктура въ
времена на упадъкъ. Докато индустриалните страни засилватъ износа
на фабрикати на световния пазаръ презъ времена на благоприятна ко
нюнктура, а презъ моменти на кризи свиватъ индустриалното си произ
водство и взематъ мерки за разширение пласмента на фабрикатите си
въ пределите на самата страна, то аграрните държави с ъ напълно без
защитни по отношение неблагоприятното развитие на цените на храните
и суровите материали на международния пазаръ ).
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Кризите въ селското стопанство идватъ обикновено не толкова не
очаквано и се развиватъ не така стихийно, както кризите въ индустрията;
въздействията на кризите въ земеделието не с ъ толкова силни, както
тези въ индустрията, но затова пъкъ с ъ много по-дълготрайни; отдел
ните елементи на всека криза въ селското стопанство не могатъ при
това толкова лесно да се разграничатъ, както това обикновено може да
става при кризите въ индустрията, а освенъ това формите, въ които
може да се разрази една земеделска криза, с ъ много по-комплицирани,
въ сравнение съ тези при кризата въ индустрията. Производствените
кризи въ селското стопанство с ъ обикновено свързани съ много подълбоки промени въ социалния животъ на населението, отколкото кри
зите въ индустрията, понеже несравнимо повече хора работятъ като
собственици въ земеделието, отколкото въ индустрията.
Съвременните кризи въ селското стопанство иматъ същата стопан' ) Асенъ Кемилевъ: „Конюнктурни проблеми, конюнктурни проучвания и конюн
ктурна политика" въ .Списание на Дружеството на завършилитъ- висшето търговско
училище Варна", Варна 1938 год., кн. 2, стр. стр. 140—144.
' ) Асенъ Кемилевъ: сжщата статия.
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ска и социална основа както народостопанскигв кризи. Тази предпо
ставка не е сама по себе си достатъчна, за да предаде на земеделските
кризи специфиченъ характеръ, ако не се взематъ подъ внимание нъкои
особености въ трайностьта имъ и въ темпото, съ което тъ се развиватъ.
Особеностьта на кризите въ селското стопанство се състои въ това, че
при тъхъ настъпващото поради дисхармонията между производството и
консумацията падане на ценитъ, времетраенето на което представлява
извънредно важенъ моментъ за земеделието, протича подъ влиянието на
необходимостьта отъ рентабилитетъ, а следователно и отъ капиталообразуване, въ комплицирани форми и води къмъ доста сложни последствия
отъ стопанско естество. Презъ време на криза въ селското стопанство
рентата — като изразъ на известна дълготрайна свърхпечалба — започва
да играе ролята на факторъ, отъ който зависи ценообразуването и тен
денцията въ ценитъ на земеделските произведения, която тенденция се
заключава въ стремежа къмъ покриване поне на костуемите разноски.
Кризитъ въ днешното селско стопанство не могатъ въ никой случай да
бъдатъ напълно разбрани и изложени подъ формата на стройна теория,
ако не се взематъ подъ внимание особеностите въ земедълието на вснка
отделна страна, включително и некапиталистическигв форми на селското
стопанство. Ако даденъ изследватель на тъзи кризи не вземе предвидъ
некапиталистическигв елементи, които представляватъ отъ себе си неот
делима часть на днешното земеделие, а с ъ щ о така и некапиталистическата
социална сръда, всръдъ която се извършва дейностьта въ селското сто
панство, то той не ще бъде въ състояние да създаде въ никой случай
приемлива теория на аграрните кризи.
Теорията на кризитъ въ селското стопанство требва да почива
върху теоретичните предпоставки на общата теория на репродукцията,
на кръгообръщението и на кризитъ въ съвременното стопанство. Въпреки
това, обаче, общата теория не е въ състояние да изчерпи до такава сте
пень конкретното съдържание на аграрнитъ кризи, за да направи из
лишна една специална теория на кризитъ въ селското стопанство. По
неже теорията на аграрнитъ кризи изхожда отъ с ъ щ и т е социални и сто
пански предпоставки, както общата теория на кризитъ, то и на нея се
налага да проучи всички онези особености и форми, въ които се изра
зява фактически кризата въ земеделието, и то съ огледъ на всички осо
бености отъ техническо, стопанско, социално и историческо естество,
които с ъ присъщи на селското стопанство и които фактически го отличаватъ отъ индустрията.
Теорията на земеделските кризи не требва въ никой случай да
представлява отъ себе си една отвлечена теория на кризите въ селското
стопанство. Тя требва да бъде въ същность конкретна теория на кри
зите въ земеделието, което съдържа не само капиталистически, но и некапиталистически елементи. Основната предпоставка отъ теоретично есте
ство, която свързва теорията на аграрните кризи съ тази на стопанските
кризи въобще, се състои въ отношението между консумацията отъ
една страна и очакваните репродукция и акумулация на капитала отъ
друга страна.
Въпреки факта, че причините за появата и преодоляването на
аграрните кризи се криятъ често пъти въ самото земеделие, то и въ
такива случаи ръководната роля на индустрията въ днешния стопански
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животъ започва бързо да се чувствува, поради което се създава впеча
тление, какво първопричината на тези стопански прояви требва да се
дири въ областьта на индустриалната дейность. Кризите въ селското
стопанство придобиватъ постепенно характера на кризи отъ капитали
стическо естество, което се извършва въ връзка съ общото развитие на
днешнат а стопанска система и на индустрията. Аграрната криза се раз
разява въ криза отъ капиталистическо естество и обхваща всичките
сектори на селскостопанската дейность, включително и тези, които ся.
организирани върху некапиталистическа основа, тъкмо поради това, че
процесътъ на ценообразуването, пазарътъ, обръщението на платежните
средства, съобщителното дело и пр. се налагатъ категорично не само
на производителите въ капиталистическото стопанство, но и на тези отъ
некапиталистическото такова.

Д Ъ Р Ж А В Н И Т Е ФИНАНСИ И СТОПАН
СКАТА КОНЮНКТУРА
отъ
Проф. СТАНЧО ЧОЛАКОВЪ

Поставената тема е много интересна и още по-много широка, тол
кова е и комплицирана, но тука ще бжде изложена въ най-едрите й
линии. На първо време и това ще бжде достатъчно, да се обърне вни
манието на нашата общественость върху този важенъ и навремененъ
комплексъ отъ проблеми, които въ чужбина сж отдавна въ оживено *
движение.
1. П о с т а в я н е н а т е м а т а .
1. Ако човекъ хвърли единъ общъ погледъ върху литературата по
стопанските въпроси, която както се знае изразява интереса на теоре
тиците къмъ сжщите въпроси и нуждите на практиците, ще забележи,
че отъ 10—15 години насамъ най-много се е работило и се работи по
двете кардинални теми на нашето време, а именно върху обществените
финанси и върху стопанската конюнктура. Днесъ теоретици и политици
говорятъ за данъчното бреме, за социално полезните разходи и въобще
за всички стопански и социални отражения на държавните бюджети.
Сжщо всички говорятъ за повишена или понижена конюнктура и въобще
за всички обстоятелства, които характеризиратъ една стопанска криза
и евентуалния подемъ отъ нея. Първоначално, когато тези два най-се
риозни комплекса отъ проблеми, каквото сж обществените финанси и ко
нюнктурата, завладяваха духовете и вниманието на теоретици и прак
тици, беха разглеждани и обсжждани разделено единъ отъ другъ. Всеки
единъ отъ техъ се завърташе и въртеше около своя собствена ось, като
се създадоха неколко теории за финансовото стопанство и толкова
за стопанската конюнктура.
Днесъ вече нещата сж поставени по другъ начинъ. Разбра се вече
отъ много хора, че пжтищата за движението на материалната ни култура,
а съ нея и на духовната ни култура и за достигането до по-добъръ изходъ могатъ да бждатъ очертани и трасирани само при съвместното и
взаимно обсжждане на обществените финанси и на стопанската конюн-
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ктура, защото ако последната е резултатъ отъ събокупното действие на
много обстоятелства и фактори, държавата съ С В О И Т Е приходи и разходи
е единъ отъ най-крупните измежду всички фактори за стопанската ко
нюнктура. Всички сме достатъчно измъчени отъ тежката стопанска
криза, която преживъваме, затова всъки чака съ нетърпение и най-мал
кия подемъ, защото се надъва, че тогава безработицата ще намалее, че
доходите ще се повишатъ, че консумацията ще се подобри и т. н. и по
неже държавата е съзнавана като единъ отъ меродавните фактори на
стопанската конюнктура, погледите се обръщатъ къмъ нея. Ето, така се
създава и оформява интересътъ къмъ финансовото стопанство като еле
ментъ и същевременно като активенъ факторъ на стопанската конюн
ктура. Днесъ за днесъ вече нема правителство, което да не води своята
политика на тази плоскость. Где повече, где по-малко финансовото сто
панство е нагодявано да отклони отъ себе си влиянието на кризисните
вълни, да претъпи ударите на същите върху обществото и, най-после,
да създаде всички възможни условия за единъ стопански, а отъ тамъ
и социаленъ подемъ.
2. Държавните финанси получиха едно големо и решително зна
чение въ днешния стопански порядъкъ по две причини: на първо место
поради численото си нарастване и на второ место поради вече разбра
ното стопанско и социално отражение и въздействие било на приходите,
било на разходите. Тъкмо въ последния случай, именно при съзнанието за
различните стопански отражения и въздействия на бюджетните приходи и
разходи, държавните финанси стоятъ въ контактъ съ конюнктурните цик
лични движения на стопанството. Впрочемъ, проблемите, които тука се слагатъ отъ държавните финанси, не с ъ съвсемъ нови, но днесъ се внася раз
биране за размерите на техното значение. Безъ съмнение, с ъ щ о и преди
свътовната война (за да означимъ една епоха, която се характеризира съ едно
задоволително равновесие на стопанския и социаленъ порядъкъ), бюд
жетните дефицити, нарастването на държавните разходи, различното
значение на едни или други приходи и разходи и още много други об
стоятелства не беха непознати явления, но техното отражение и въз
действие върху равновесието на стопанските сили не беше така големо
или поне не беше съзнавано въ такава голема степень, както е слу
чаятъ днесъ ).
1

3. Отношението между стопанската конюнктура и държавните фи
нанси може да б ъ д е наблюдавано двояко: 1. Какво е и какъ се изразява вли
янието на стопанската конюнктура върху движението на бюджетните
приходи и разходи и 2. Какво е и какъ се изразява влиянието на бюд
жетните приходи и разходи върху движението на стопанската конюн
ктура. Всъки знае, че при единъ конюнктуренъ подемъ приходите и
разходите на съкровището също растатъ и че при една стопанска де
пресия нормалните приходи и голема часть отъ разходите с ъ щ о биватъ
намалявани. Също всеки знае, че една или друга система отъ бюджетни
разходи, една или друга приходна система, отъ своя страна, се отра
зява върху стопанските и социалните условия. Така напримеръ, единъ
хронически неуравновесенъ бюджетъ подбутва капиталите да избегатъ
въ чужбина и въ всеки случай да се предпазятъ отъ една грозяща ги
*) Сравни Рго{. Леап 5т.ее1з, въ Кеуие б с о п о п ^ и е 1п1егпаНопа1е, т а 1 1939, р . 212.

обезценка| една прекалена фискална Система убива предприемателския
духъ; известни държавни разходи подобряватъ покупателната сила на
съответните лица и съ това раздвижватъ конюнктурата и т. н. Действи
телно, изучаването на влиянието, което стопанската конюнктура упра
жнява върху движението на разходите и на приходите въобще и осо
бено на отделните видове данъци, берии и пр., е твърде полезна ра
бота, както отъ гледището на науката, защото все пакъ се касае до
опознаването на известни стопански зависимости, тъй и отъ гледището
на практиката, защото би указвало на финансовия министъръ и на него
вата администрация най-вероятното развитие на бюджета му презъ време
на едни или други циклични вълни и би му подсказвало необходимостьта
отъ съответни мерки, но това изучаване далечъ още не означава финансова
конюнктурна политика. Изкуството на последната се състои въ обратното
поставяне на нещата, а то е да формира приходите и разходите по такъвъ начинъ, че да се упражнява активно и съзнателно влияние върху
развитието на стопанството. Финансовата конюнктурна политика обхваща
главно съзнателното видоизменение и пренареждане на досегашните
приходи и разходи съ цель да се окаже ползотворно влияние върху
развоя на стопанската конюнктура. Докато опознаването на влиянието,
което конюнктурата упражнява върху движението на приходите и раз
ходите на съкровището, носи само единъ осведомителенъ ф и с к а л е н ъ
характеръ, опознаването на влиянието, което бюджетните приходи и
разходи упражняватъ върху цикличното развитие на стопанството, носи
единъ широкъ творчески характеръ за целостното народно стопанство.
4. Обсъждането на връзката между държавни финанси и конюнк
тура предполага и едно предварително познаване същностьта на послед
ната. Тъй като предметътъ на настоящата статия е другъ, именно отно
шението между държавни финанси и конюнктура, само съ две думи ще
очертаемъ понятието стопанска конюнктура, което въ случая ще лежи
въ основата на целото изложение отъ начало до края. Преди всичко
понятието конюнктура, въ етимологически и въ широкъ смисълъ на ду
мата, изразява съвокупностьта отъ всички обстоятелства, които сътрудничатъ за текущото създаване и развитие на богатствата на единъ на
родъ. Второ, когато се каже конюнктура, въ съзнанието на човека из
пъква представата за цикличните вариации на стопанството: подемъ —
депресия — подемъ—депресия — подемъ и т. н. Тези циклични пада
ния и повишения се отнасятъ до обема на производството, до цените
на едро или дребно, до консумацията и т. н. Ето тези циклични коле
бания на всички съставки на стопанството причиняватъ повече или помалко успоредни колебания на държавните приходи и разходи, въ който
случай говоримъ за повече или по-малко еластични приходи или еластични
разходи. Отъ друга страна, с ъ щ и т е циклични колебания изпитватъ и
следватъ въздействието на едни или други бюджетни приходи или раз
ходи, въ който случай говоримъ за активно-конюнктурни приходи и
разходи.
При така поставената тема, непременно требва да се помни раз
ликата между конюнктурните и структурните промени въ стопанството.
За структурни промени се говори, когато се променя основата на сто
панството: напримеръ, ръчното производство се замества съ машинно,
земеделското стопанство постепено се обръща въ преработващо, вно-
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сътъ на фабрикатите отстъпва местото си на сурови материали, нату
ралните елементи въ стопанството полека-лека се стесняватъ за сметка
на пазарно-паричните и т. н. Конюнктурните вариации засягатъ повърхностьта. При т е х ъ не става дума за промена на основата, а изключи
телно за промена на цените и доходите, на производството и пласмента,
наблюдавани въ единъ сравнително по-кратъкъ периодъ отъ време.
Разбира се отъ само себе си, че когато конюнктурната депресия се
застои по-дълго време, установява нъкои структурни промени. Такъвъ е
случаятъ, напримеръ, когато застоялиятъ се конюнктуренъ зигзагъ окон
чателно отстрани известни производства поради техната нерентабилность
и поради навикването на консуматорите да задоволяватъ с ъ щ и т е си
нужди чрезъ другъ видъ стоки: тогава имаме промена на заварената
основа на стопанството, имаме следователно структурна промена. Актив
ната намеса на държавата въ стопанството, изразявана между другото
и чрезъ финансовата й политика, също може да доведе до структурни
промени, но най-често тази намеса има за цель да смекчи конюнктур
ните депресии. Така напримеръ, за държавата е мъчно възможно да
се бори срещу структурната безработица (когато ръчното производство
се машинизира), но съ успехъ се бори срещу конюнктурната безрабо
тица (когато много предприятия спиратъ производството си поради не
рентабилни цени или поради липса на капитали).
2. Е в о л ю ц и я н а с х в а щ а н и я т а .
1. До скоро чистата теория признаваше само единъ видъ „дипло
матически" отношения между финансовото стопанство и стопанската ко
нюнктура, което ще рече, че ги третираше като отделни суверенни и
една отъ друга независими сили.
Конюнктурните теоретици изучаваха стопанството като процесъ и
резултатъ на свои собствени „само стопански" сили и фактори и се
сметаха въ правото си да обвиняватъ държавните финанси, че били смутитель на естествения и добъръ стопански редъ. Въ това отношение кла
сиците с ъ оставили едно големо наследство. Първи и изключително т е
беха, които обявиха държавата за чуждо гвло въ стопанския организъмъ.
Споредъ техъ, стопанството се развива автоматично поради своите соб
ствени саморегулиращи сили, които всекога довеждатъ до единъ хармониченъ обществено-стопански порядъкъ. Държавата само осакатявала и
пречупвала тези саморегулиращи стопански сили и нарушавала обществе
ната хармония.
Отъ едно подобно, макаръ и отрицателно схващане за ролята на
държавата било на класиците, било на некои по-нови теоретици може и
требва да се извади заключението, че все пакъ държавните финанси
иматъ отношение къмъ стопанската конюнктура, но че то е само разру
шително, деструктивно. Но отъ тука вече води началото си една по-на
татъшна мисъль. Единъ пъть признае ли се това отношение, макаръ да
бъде то гледано само въ деструктивните му качества, научниятъ инте
ресъ на други теоретици лесно минава къмъ другата страна на въпроса,
а именно дали държавните финанси с ъ действително само деструктивни
или могатъ да бждатъ и конструктивни, строителни. На тази почва с ъ
изказвани различни схващания, но днесъ вече отговаряме положително,
а именно, че държавните финанси с ъ не само единъ деструктивенъ, но
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сж и единъ конструктивенъ факторъ на стопанската конюнктура, защото
сжщата не се развива само върху базата на саморегулиращите се сто
пански сили. Нъщо повече дори, въ много случаи саморегулиращите
стопански сили опорочватъ действията си и довеждатъ до отрицателни
резултати. И наистина, днешниятъ стопански порядъкъ, който е резултатъ
на по-свободното действие на саморегулиращите стопански сили," може да
бжде обвиняванъ за много неща, а именно, че създава неравно разпреде
ление на богатствата и отъ тамъ на задоволяване нуждите на всички хора,
че създава нестабилность въ стопанството, като го излага на рисковани
кризи и т. н. Тъкмо на това основание се явяватъ цикличните конюнктурни
зигзази, които отъ своя страна създаватъ и структурните промени въ сто
панството. Но дали държавните финанси ще бждатъ деструктивни или
конструктивни, зависи отъ подреждането самата финансова политика.
2. Беше време, когато хората, които се занимаваха било съ финан
совата наука, било съ финансовата практика не сметаха за нуждно да
се отклоняватъ къмъ никакво обсжждане на стопанската конюнктура,
защото беха убедени, че единствената имъ задача е да държатъ прихо
дите и разходите на съкровището въ равновесие. Последното се пости
гаше било чрезъ увеличаване на некои приходи, било чрезъ намаление на
некои разходи, било чрезъ двете заедно, но безъ да бжде необходимо
да се държи сметка какъ съответните приходи или разходи се отразяватъ върхо стопанството на хората. Задачата на финансовата политика,
следователно, беше схващана въ по-опростенъ видъ, а именно да следва
конюнктурата: при депресия да се съкращаватъ некои разходи, а при
подемъ да се поразпущатъ, което пъкъ предполага увеличение на некои
приходи. Това е то пасивното приспособяване на държавните финанси
къмъ стопанската конюнктура.
Но и тукъ нещата не останаха на това место. Идеята за държа
вата и самата сжщность на държавата еволюраха. Безъ да се отклоня
ваме на това место за обяснението и обсжждането на този колкото
интересенъ, толкова сложенъ въпросъ, ще кажемъ, че саморегулиращите
стопански сили капитулираха, доколкото е дума за въдворяването на
единъ хармониченъ общественъ порядъкъ, и че държавата требваше да
се намеси не само да спаси, но и да заздрави идеята и духа за цЬлостьга на народа си, значително подкопани отъ саморегулиращите се
слепи сили на свободната конкуренция. Всека борба завършва съ по
беда на единъ човекъ надъ други, но стопанската конкурентна борба е
сждбоносна, защото води къмъ стопански монополъ, къмъ едностранчиво
направление на продуктивните сили, а всичко това е еднакво опасно
както за конкуриращите производители, тъй и за народостопанския продуктивитетъ въобще, а сжщо и за консуматорите. Идеята за солидарния
интересъ на организирания въ държавата народъ и за неговия материаленъ и духовенъ прогресъ въ зависимость отъ по-правилното разпреде
ление на продуктивните и консумативните блага стана господствуваща
както поради една създадена хуманитарна социална съвесть, тъй и по
ради реални стопански пресметания, но особено силно я издигна и под
черта вече почти постоянно станалото военно стопанство. Днешното
военно напрежение на държавите е много широко, защото е свързано
съ миналите и бждещите военни и стопански условия на всека дър
жава, то и е много големо, защото изисква не само силно технизирано
въоржжение, но и духъ за саможертва предъ отечеството. Технизираното
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въоръжение налага голъми държавни разходи, а отъ тамъ и приходи,
поради което държавата се вижда принудена да съдействува на сто
панския прогресъ, защото иначе стопанството не ще бъде въ състояние
да понася голъмитъ държавни разходи било за пенсии и за възстано
вяване на разрушенията, причинени отъ една минала война, било за под
готовката на една бъдеща война. А това е вече активна конюнктурна
намъса на държавата, изразявана и чрезъ съответното боравене съ бюд
жетните приходи и съ бюджетните разходи. Но ако военната техника
предполага големи държавни разходи и приходи, то духътъ за само
жертва предъ отечеството предполага убедителна справедливость въ раз
пределението на фискалните тяжести, подъ формата на различни по
видъ данъци и на различни по видъ възмездни и безвъзмездни разходи,
което пакъ значи активна конюнктурна политика на финансовото сто
панство, защото държавните приходи и разходи с ъ не само фискални
явления, а с ъ и средство за разпределение на благата между хората:
чрезъ държавните приходи се отнема отъ доходите на благосъстоятелните лица, а чрезъ държавните разходи се дава на тези лица, които
нематъ достатъчно благосъстояние.
3. Така, именно, еволюцията на идеята за стопанството и еволюцията
на идеята за държавата оформиха идеята за конюнктурната финансова
политика. Това явление е общо за всички държави, макаръ тукъ-тамъ
да има отделни оттенъци, които зависятъ отъ специфичните стопански и
политически условия за всеки народъ и отъ неговия характеръ. Така на
примеръ, конюнктурната финансова политика е по-широко застъпена въ
Германия, като тоталирана държава, но и финансовата политика на Съеди
нените Щати, на Франция и на която и да е друга демократична страна е
достатъчно конюнктурна. За сега разликата се състои само въ степеньта.
Впрочемъ, разлика съществува и въ начина на обосноваването. Въ тота
литарните страни се оперира предимно съ понятието нация, схващана
като висшъ надиндивидуаленъ организъмъ, а въ другите страни се опе
рира главно съ понятието общество, като сборъ отъ хора съ еднакви
права и съ еднакви задължения.
Нацията е конструктивенъ елементъ въ целата стопанска и поли
тическа идеология на тоталитарните страни, въ името на която се налагатъ
и последните жертви надъ лицата, затова е напълно естествено, че това
понятие лежи въ основата и на финансовата политика: тя требва да на
лага жертви и същевременно да съдействува за общото добро на нацията.
Нацията е цельта, а финансовото стопанство е средството. Това средство
ще се упражнява споредъ нуждите на бъдещето. Така се стига до идеята
за финансирането на стопанството чрезъ заеми, чрезъ данъчни бонове и
чрезъ сконтируеми съкровищни свидетелства, макаръ всичко това да води
до бюджетни дефицити: надеждата е, че тези дефицити ще бъдатъ ком
пенсирани чрезъ бъдещия подемъ на стопанската конюнктура.
Нетоталитарните страни също водятъ една конюнктурно приспособима и конюнктурно въздействуваща политика, макаръ у техъ да не е
отстранено напълно действието на слепите стопански сили. Характерното за
техъ, обаче, е това, че тези страни все още се придържатъ въ класическото
правило за равновесието между приходите и разходите по бюджета.
Обективните обстоятелствата, които обуславятъ упражняването на
конюнктурната финансова политика и въ тоталитарните и въ нетотали
тарните страни, се заключаватъ въ необходимостьта да се поощри производ-
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ството на една или друга култура, да се организиратъ В Ъ Н Ш Н И Т Е пазари
при днешните клирингови, контингентни и компенсационни форми на меж
дународната размЕна, да се внесе порядъкъ въ разпределението на до
ходите при днешното неравномерно падане на цените, да се организира
производството на синтетични сурови материали, съ цель да се избегне
зависимостьта отъ другите държави и пр.
Конюнктурно организираната финансова политика е общо взето посилно застъпена презъ военно време. Днесъ за днесъ, напримеръ, когато
войната гори въ едната часть на света, всека държава, воюваща и невоюваща, е взела въ ръката си кормилото на стопанския животъ. Големото стопанско и морално напрежение, което една предстояща или вече
водена война изисква отъ една държава, налага на същата да взема
всичките необходими мерки за подържането на производството при
всекакви евентуалности, за да осигури чрезъ него достатъчното и не
прекъснато продоволствие на гражданското население и на мобилизи
раните войски докогато трае ненормалното време. Въ числото на тези
мерки влиза и упражняването на едни или други бюджетни приходи и
на едни или други бюджетни разходи. Впрочемъ, финансово-стопанскиятъ
фронтъ е поне толкова важенъ, колкото и военниятъ. А това е вече фи
нансова конюнктурна политика. Последната има и требва да има за
цель не само да запази и задържи продуктивните сили и стопанските
бази на страната, но сжщо и да направи преминаването къмъ очаква
ното мирно време толкова гладко, че веднага да се подеме нормалната
строителна работа за обществено-стопанския прогресъ на народа.
3. С ъ щ н о с т ь

на к о н ю н к т у р н о о р г а н и з и р а н и т е
държавни финанси
1. Както казахме по-горе, до преди 10 — 15 години теоретици и
практици продължаваха да третиратъ финансовото стопанство нещо като
частно стопанство, единствениятъ залогъ за правилното функциониране
на което беше равновесието между приходите и разходите. Финансовата
наука беше догматизирала това понятие за равновесието между бюджет
ните приходи и разходи и го беше свела до едно правило за пасивното
приспособяване на разходите къмъ вълните на конюнктурата: настъпи
ли криза, държавата требва да съкрати некои разходи, за да ги постави
въ равновесие съ намалените приходи, а настъпи ли подемъ, държавата
може да увеличи некои разходи, защото увеличените постъпления позволяватъ. Това схващане за бюджетното равновесие се измени презъ
последните 15 години, чрезъ едно странно сътрудничество между идеите
на класиците и на дирижистите. Сега наново се подематъ идеите на Шсагсю, 5гш1п и др. за различните стопански и социални отражения на при
ходите и разходите, но не се задържатъ въ същия идеенъ к р ъ г ъ на една
приспособявана къмъ коюнктурата финансова политика, а се разработватъ и
формулиратъ като принципи за една активно въздействуваща върху ко
нюнктурата финансова политика, както впрочемъ требва да се разбиратъ още идеите на Ай. Ша^пег, напримеръ. Ргог. Иеитатк подема Т О З И
вече познатъ отъ миналите автори цикълъ отъ идеи за различните отра
жения и въздействия на едни или други приходи и разходи и къмъ него
включва и приспособява и идеята за бюджетното равновесие и по този начинъ установява два типа конюнктурна финансова политика: 1) секундерна
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1

и 2) примерна ). Секундерната (вторичната) конюнктурна финансова поли
тика се характеризира съ това, че въ центъра на вниманието й остава
бюджетното равновесие, а стопанскитъ и социалните отражения и въз
действия биватъ пакъ пресмътани и съблюдавани, но само че на второ
мъсто. Примерната (първичната) конюнктурна финансова политика се
характеризира съ това, че въ центъра на вниманието й лежи съзнанието
за стопанскитъ въздействия посредствомъ приходите и разходите, а
идеята за бюджетното равновесие стои на второ мъсто. Поради това
първичната конюнктурна финансова политика може да завършва, а въ
действителность и завършва съ бюджетно неравновесие. Секундерната ко
нюнктурна финансова политика се стреми къмъ бюджетното равновесие
преди всичко въ интереса на финансовото стопанство, като предполага,
че поне за едно по-далечно време този интересъ съвпада съ интереса на
пазарното стопанство тъй като му гарантира необходимия стабилитетъ.
Примерната конюнктурна финансова политика съзнателно допуща бю
джетното неравновесие пакъ въ интереса на народното стопанство, по
неже счита, че то, бюджетното неравновесие, се поставя въ услуга на
общата държавна стопанска политика, въ смисълъ, че минусите на бюд
жетното неравновесие ще импулсиратъ стопанството и ще се компенсиратъ даже и въ повече отъ плюсовете на активизираното стопанство.
2. С е к у н д е р н а т а (вторичната) конюнктурна финансова политика
може да бжде провеждана въ две вариации. Първата отъ тъзи вариации
е тъй наречената дефлационистична финансова политика, или още наре
чена паралелна, защото върви подиръ конюнктурата. Тука всичкиятъ инте
ресъ е насоченъ къмъ изб вгването на бюджетните дефицити, които, както
знаемъ, застрашаватъ да станатъ хроническо явление презъ време на
стопански кризи. Щомъ като бюджетнитъ дефицити настжпятъ или за
страшаватъ да настжпятъ поради една по-слаба или по-силна стопанска
депресия, тогава, въ духа на секундерната финансова политика, държа
вата се опитва да прави економии, като съкръщава нъкои разходи.
Смъта се, че освободеното отъ тежките публични даждия стопанство
ще може да се съвземе и наново да завърти машинарията си съ пълна
пара. Така ще се излезе отъ кризата. Тъкмо тука, обаче, финансовиятъ
министъръ се сблъсква съ нъкои мжчно преодолими препятствия. Пита
се, кои разходи могатъ да бждатъ съкращавани и до какви размъри,
безъ да бждатъ причинени сериозни стопански или политически сътре
сения? Преди всичко, немислимо е намалението на разходите за лихви
и погашения на външните заеми, ако кредиторите не дадатъ предвари
телно съгласие, защото иначе държавата ще си навлече опасни дипло
матически усложнения, които сигурно биха й стрували повече отколкото
би била простата парична печалба отъ банкрута. Сравнително малко
по-лека е работата съ вжтрешните заеми. Ако цените на стоките сж
паднали поради кризата, държавата би могла да опита да намали лих
вения процентъ по вжтрешните заеми, безъ да предизвика некакво
смущение на вжтрешния капиталовъ пазаръ, защото всеки разуменъ
човекъ ще има вжтрешното убеждение, че мерката на съкровището е
уместна. Така постжпи нашето правителство преди 1 година, когато
' ) Ргог. Рг. № и т а г к , въ 2еК5спгШ {йг 5сп\уе)2еп5спе 51аНзНк ипй УсЛкзмйзспаМ,
1937, 5. 582 1. I .
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чрезъ намалението на лихвата по купоните сведе рентабилностьта на
облигациите отъ вътрешните ни заеми до нормалната за времето рентабилность на капиталите. Съществуватъ, обаче, известни съображения
противъ намаляването на разходите за погашение на вътрешните заеми
било чрезъ редукция на капитала, било чрезъ банкрутъ, когато заематели с ъ масата отъ дребни и средни спестители или целата банкова мрежа
въ страната, защото тогава единъ банкрутъ на държавата би означавалъ
разсипване на целото стопанство. Въ такъвъ случай държавата не би
действувала творчески, а разрушително. Известни економии могатъ да
се направятъ и по некои веществени разходи, въ зависимость отъ степеньта на поевтиняването на едни или на други материали, необходими
за обзавеждането и за функционирането на разните видове служби
(съдилища, полиция, училища и т. т. н.), но не бива да се забравя, че
економиите по веществените параграфи могатъ да спънатъ производ
ството на съответните материали и съ това още повече да задълбочатъ
кризата. Изкуството се състои въ това, да се намерятъ поносимите и
безвредни граници на веществените економии. Економии биватъ правени
и по персоналните заплати. Тукъ можемъ да имаме два случая: или не
кои чиновници биватъ уволнявани, както, напримеръ, се препоръча на
нашия финансовъ министъръ при сключването на стабилизационния
заемъ отъ 1928 год. (именно да бъдатъ уволнени поне 10.000 души), или
пъкъ да се направи съответно намаление на всички заплати. Това нама
ление може да се предприема споредъ случая, но може да се предвиди
и единъ пъть за винаги да става автоматично, споредъ индекса на це
ните на дребно. У насъ заплатата на чиновниците е намалявана на неколко пъти, когато бюджетното равновесие е бивало застрашавано:
презъ 1901 год., презъ 1912 год. и презъ 1931/32 год. Въ Англия се
практикува тъй наречената пълзяща скала за заплатите: съ поевтинява
нето на типичните за единъ срдденъ поминъкъ стоки автоматично се
намаляватъ и чиновническите заплати въ същата пропорция. И тука
требва да се каже, че е необходимъ усетъ да се разбере къде, какъ
и колко да с ъ економиите по персоналните заплати, за да не се пре
дизвика съкращаване на покупките, а отъ тамъ и задълбочаване на кри
зата въ производството.
Втората вариация на секундерната конюнктурна финансова полилитика е тъй наречената контрарна или противоположна политика.
Нарича се контрарна, защото отива срещу цикличната депресия: когато
настъпва застой и цените падатъ, тогава държавата започва да харчи
повече. Тази политика се характеризира съ това, че също се бори
срещу бюджетните дефицити, но предпочита да сключва заеми, за да
може да засили некои разходи, вместо да ги намалява, както беше
случаятъ при паралелната финансова политика. Заемите могатъ да б ъ 
датъ дългосрочни или краткосрочни, доброволни или принудителни и
т. н. Швеция, напримеръ, си послужи съ авуарите на банките. За
същата цель могатъ да бъдатъ въведени и некои нови данъци или да
бъдатъ увеличени некои отъ заварените данъци. И тука, при бораве
нето съ данъците се изисква големо изкуство, щомъ като е дума чрезъ
т е х ъ да се боримъ срещу една стопанска криза. Преди всичко съ данъ
ците се оперира, когато е въпросъ да се улесни образуването на капи
тали и да се направи възможно техното инвестиране въ продуктивни пред-
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приятия. На тази тема се е писало много. Едни автори сж. на мне
ние, че въобще данъците сж сами по себе си пръчка за образуването на
капитали и за гЬхното инвестиране. Рвзи автори казватъ, че е най-добра
онази данъчна система, която прави най-малко пръчки (Шкагсю, Ьапйшат
и пр.). Други автори сж на мнение, че нъкои данъци носятъ въ себе си ка
чеството да импулсиратъ стопанството, понеже наумяватъ предприемательтъ
да рационализира производството си по такъвъ начинъ, че данъкътъ да
бжде наваксанъ. За примъръ можемъ да вземемъ единъ данъкъ споредъ
мощностьта на машините въ предприятието. Въ този случай предприемачътъ
може да се погрижи така да рационализира техническото съоржжение на
предприятието си, че при сжщата мощность на машините, значи при сжщия
данъкъ, да произвежда повече, значи да понася по-леко данъчното бреме.
Въ такъвъ смисълъ говоримъ за конюнктурно активни данъци. Отъ гле
дището на отношението между данъците и образуването на капитали Рго!.
5аНп различава три вида данъци ): 1) неутрални (данъкъ занятие, некои
косвени данъци, оборотния данъкъ и др.); 2) неблагоприятни (прогресивенъ подоходенъ данъкъ, данъкъ върху приръста на имуществото и пр.)
и 3) благоприятни за образуването на капитали (данъци върху лукса, н е 
кои данъци върху приходите и пр.). Разбира се, върху това групиране
на данъците може да се спори, но все пакъ то е една годна база за
обсжждането на една най-полезна данъчна политика. Изобщо казано, отра
женията на данъците върху образуването на капитали зависи отъ сто
панското и социалното устройство на самото народно стопанство, отъ
характера на народа да пести и да се труди и отъ употребения мащабъ
на данъка. За сега ще се задоволя само съ тези указания, защото гра
ниците на поставената тема не позволяватъ повече.
1

Важното е, че чрезъ увеличените данъци се улеснява политиката
на разходите, смета се, че увеличените държавни разходи било благо
дарение на заеми, било благодарение на нови данъци ще импулсиратъ
консумацията и производството и по такъвъ начинъ ще завъртятъ маши
нарията на стопанството, следъ което то само ще бжде въ състояние
да се движи и да излезе отъ кризата. Тогава сключваните държавни
дългове ще бждатъ погасени сравнитилно леко. И тука, при контрарната
финансова политика, наблюдаваме два случая на засилени разходи: първо,
когато държавата предприеме строежа на пжтища, на предприятия и
пр., съ намерението да създаде работа на капиталите и на безработните,
като се надява, че по този начинъ ще повдигне цикличната депресия и
второ, когато държавата увеличи чиновническите заплати съ цель да
повиши техните покупки, което пъкъ ще се отрази благотворно върху
производството. Политиката на обществени строежи се наблюдава въ
Франция, въ Германия и въ некои други страни, сжщо и у насъ, а по
литиката на увеличени заплати, наричана още инфлационистична, се наблю
дава въ Съединените щати.
Да повторимъ още единъ пжть, двете разгледани вариации на се
кундерната финансова конюнктурна политика, а именно паралелната и
противоположната финансова политика, иматъ едно сжществено общо
качество, а то, е че държатъ на класическото правило за бюджетното
равновесие и за избъгване на бюджетните дефицити, понеже ги сме») Вижъ 2е»зспг1П 1йг 5сп\те12ег18спе 5Ш1з«к ип<1 УсМздуМзпаП:, 1927, 5. 510.
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татъ за огнище на многобройни финансови, стопански и социални съ
тресения. Хроническитъ дефицити възпрепятствуватъ държавата да из
вършва предназначените си служби, убиватъ верата у държавата като
лояленъ платецъ и висшъ арбитъръ, разклащатъ кредитната система въ
страната, подкопаватъ стабилностьта на парите и пр. И наистина, поне
до сега историята е оправдала и доказала тези опасения. Разбира се,
изброените последици не настъпватъ всекога и в с е к ъ д е по единъ и
същи начинъ и въ едни и същи размери, защото евентуалните психо
логически реакции зависятъ преди всичко отъ характера на народа,
поради което едни неща могатъ да бъдатъ поносими въ Англия или въ
Германия, напримеръ, но биха предизвикали страшна паника въ Фран
ция или въ България и обратно. Особено важни с ъ тези съображения
за примерната финансова конюнктурна политика, за която требва да
отделимъ повечко место. Съществената разлика между паралелната и
противоположната секундерна политика се състои въ това, че първата
е приспособявана къмъ стопанската конюнктура, а втората е въздействуваща върху конюнктурата.
3. Както вече се каза по-горе, характерното на п ъ р в и ч н а т а
ф и н а н с о в а п о л и т и к а се състои въ признаването на правилото за
бюджетното неравновесие (бюджетните дефицити), но по същество тя
е единъ видъ контрарна, противоположна политика и то въ вариацията
й разгъване на разходите за обществени строежи и предприятия. Това
ново финансово-политическо схващане е убедено, че съзнателно допущаните и правените бюджетни дефицити ще дадатъ възможность за
компенсирането на кризисните дефицити въ стопанството, защото дър
жавните разходи или държавното организиране на кредитната система
ще импулсиратъ и активизиратъ стопанството, а това е то важното. Поради
това задачата на финансовата политика требва да бъде преди всичко
стопанско конюнктурна, че следъ това фискална. Фискалната цель идва
сама по себе си щомъ като стопанството бъде активизирано. Разбира
се, и тука могатъ да се наброятъ много вариации, като се започне отъ уме
рените схващания напримеръ на литературата въ скандинавските страни
и се стигне до радикализма на американската и особено на германската ли
тература, където се осмива „златното правило на бюджетното ревновесие"
и се замества съ „златното правило на бюджетното неравновесие" ). Може
да се каже, че учението за бюджетното неравновесие е останало донекъде
чуждо за сега само за италиянската и френската финансова литература
(Мешпагк, 5. 591), макаръ Италия да е тоталитарна страна.
1

Все пакъ, обаче, още тука требва да се каже, че това учение
не отрича изцЬло тезата за бюджетното равновесие. Никъде не се
твърди, че бюджетните дефицити могатъ да се повтарятъ вечно. Дей
ствително, по силата на усвоените парични, кредитни и конюнктурни
теоретически предпоставки, новата скандинавска, американска и особено
германската финансова литература приема една активна финансова ко
нюнктурна политика чрезъ бюджетните дефицити, но всекога има предвидъ известенъ периодъ отъ време. По идея този периодъ отъ време би
съответствувалъ последователно на конюнктурната депресия и на конюн
ктурния подемъ. Привържениците на примерната финансова конюктурна
' ) Р. Н, Б о и ^ а з , СопггоШпд Оергеззюп, Ьопсюп, 1935 р. 134.
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политика върватъ, че депресията би се задълбочила още повече и подемътъ би се забавилъ непоносимо дълго време, а и едва ли въобще
нъкога би настъпилъ, ако държавата би упражнявала една дефлационна
паралелна финансова политика. Необходима е една импулсивна финан
сова политика съ раздвижени и разширени разходи, която, обаче, е въз
можна само при разпущането на бюджетнитъ кредити. Бюджетните де
фицити не бива да ни плашатъ. Но, както по-горе се каза, на мъста гласно,
на мъста негласно се уговаря, че все пакъ ще се държи смътка за тъй наре
ченото циклично бюджетно балансиране, което ще рече, че дефицитите презъ
годините на депресията ще се балансиратъ чрезъ излишъците презъ годи
ните на цикличния подемъ. Това е то самата същина на примерната финан
сова конюнктурна политика, упражнявана за сега въ Съединените Щати и
особено въ Германия. Идеята за цикличното бюджетно балансиране е отъ
жизнено значение за тази първична финансова конюнктурна политика.
Самата тази идея за цикличното бюджетно балансиране не е нещо ново.
Финансовата история познава много случаи на по-дълги бюджетни пе
риоди, когато приключването на бюджетите е ставало на по 3, 5 или
повече години. Новото сега е, че дължината на бюджетните периоди не
се определя автоматично, по календарни години, а въ зависимость отъ
дължината на цикличните вълни: бюджетните периоди траятъ толкова
години, колкото години траятъ последователните депресии и подеми на
конюнктурата. Въ такъвъ случай целото бюджетно изкуство се свежда
до тамъ, да се налучи точната диагноза на конюнктурата и особено да
се предвиди дължината на цикличните вълни (да се даде прогноза за
конюнктурата), защото едва тогава финансовиятъ министъръ може да
си дава сметка и колко дългове може да поема, за да могатъ да бъдатъ ком
пенсирани чрезъ възможните излишъци презъ конюнктурния подемъ. Но
тамъ е целото нещастие, че поне досега опитите на конюнктурната
теория и на конюнктурната статистика да установятъ практично изпол
зувани диагнози (за прогноза още дума не може да става) на стопанската
конюнктура с ъ все още обсзсърдчителни. Поради това финансовиятъ
министъръ не ще може лесно да си служи съ некакви готови индекси,
за да се ориентира, кога требва да прави завой въ своята бюджетна
политика, именно кога требва да спира дефицитите и заемите, кога да
създава излишъци, кога да погасява дълговете и пр. Необходимъ е
вътрешенъ усетъ и голема предпазливость, защото практиката показва,
че за финансовия министъръ е по-лесно да допуща дефицитите, откол
кото да взема мерки за излишъци.
По тази причина цикличниятъ бюджетъ, който на пръвъ погледъ
изглежда примамлива и лесна работа, въ същность може да стане изворъ
на сериозни и мъчно излечими сътресения. Преди всичко, когато депре
сията се задържи по-дълго време, ще се натрупатъ големи дефицити,
големи задължения и може би ще се изпуснатъ големо количество пари
въ обръщение. Ако подемътъ може да се предвиди и ако е толкова
траенъ, колкото е необходимо да се набератъ данъчни суми за погасява
нето на направените презъ депресията задължения, тогава цикличното
балансиране на бюджета ще бъде завършено. Но ако подемътъ не е
толкова траенъ и ако не могатъ да се получатъ толкова данъчни постъ
пления? Тогава рухването на целата финансова конюнктурна политика е
неизбежно, защото не ще може да се дойде до никакво балансиране на
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дефицитите. Йзходътъ отъ подобно задънено положение е сравнително
толкова по-лекъ, колкото повече сж. продуктивните и валутните резерви
въ едно народно стопанство, но все пакъ ще се понесатъ големи жертви.
Лошото е другаде: както може да се предполага, финансовата конюнк
турна политика отива толкова по-надълбоко и на широко, колкото по
бедно е народното стопанство, защото толкова потолвми задачи се изправятъ предъ държавата, но колкото по-бедно е едно народно стопан
ство, толкова по-сждбоносно ще бжде едно компрометирване на актив
ната финансова политика.
Строго погледната, политиката чрезъ бюджетни дефицити може да
се провежда не само по пжтя на увеличени разходи, но и по пжтя на
съкратени приходи (даждия), или чрезъ комбинация на двата начина.
Отъ своя страна, намаляването на облозите е една политика, която се
прелива и въ секундерната паралелна финансова конюнктурна политика.
И тамъ, както тука сжщественъ е въпросътъ, кои облози да бждатъ на
малени. Това зависи изключително отъ възприетото схващане за вери
гата на стопанската депресия. Верва ли се, че кризата е настжпила по
ради сравнително недостатъчна станалата покупателна сила на широките
слоеве, тогава би следвало да се намалятъ различните видове кос
вени данъци върху масовите артикули. Въ такъвъ случай цените
на тези артикули ще поевтинеятъ и ще станатъ достжпни за ма
сови покупки, търсенето на стоките ще се засили, тогава колелото
ще се завърти наново и стопанската депресия ще бжде спряна. Верва
ли се, отъ друга страна, че кризисното смущение идва поради недоста
тъчното инвестиране на капитали, тогава могатъ да бждатъ намалени
данъците, които влизатъ въ костуемите разноски, каквито сж оборотниятъ данъкъ, данъкътъ върху приходите и пр., за да се обещае доходность на капиталите и да се подбудятъ къмъ инвестиране. Но требва
да се знае, че при примерната финансова политика почти всекога става
дума не за намаляване на бюджетните приходи, а за увеличаване на
бюджетните разходи. Въ това отношение тя се слива съ контрарната
финансова политика.
Тука, обаче, оставатъ неколко важни въпроси за разрешение: 1) по
какви финансови начини и за какви цели ще се извършва бюджетната
експанзия, 2) до кжде ще се стигне и 3) какъ ще се нормализира по
ложението.
4. Когато става дума за начините и целите, по които чрезъ бюджет
ните разходи ще се активизира стопанската дейность, иматъ се предвидъ, първо, начините за самото финансиране на разходите и, второ,
целите, за които ще се харчи. Начините за финансиране сж два: 1) чрезъ
данъци, и 2) чрезъ дългове, които ще бждатъ погасявани впоследствие.
Отъ своя страна съ данъците може да се оперира пакъ само по два
начина: а) данъците сж били увеличени презъ предшедствуващия цикълъ
на подемъ повече отъ нуждите на съкровището и по този начинъ сж
натрупали единъ фондъ, отъ който могатъ да се черпятъ пари за поголемите разходи презъ време на депресията, или б) данъците биватъ
увеличени презъ следващия цикличенъ подемъ, за да набератъ необхо
димите пари за покриване на направените презъ време на депресията
дългове. За увеличение на данъците презъ време на самата депресия съ
цель да се пречупи самата тя почти не може да става дума при при-
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мерната финансова конюнктурна политика. По духа на същата, увеличе
нието на данъците идва само като последица отъ вече проявенъ стопан
ски подемъ. Остава, значи да се говори за дълговете или за фондовете,
но да се помни, че всвкога се стига до свързаните съ твхъ съответни
по време данъци. Действително, дълговетъ даватъ възможность на дър
жавата да разполага съ налични пари въ момента, за да ги употреби
за по-големи разходи, но дълговетъ с ъ си дългове, все ще дойде време,
когато държавата ще направи опити да ги погасява. Въ такъвъ случай
пакъ ще тръбватъ пари, които, въ края на краищата, остава да се
събиратъ чрезъ данъци (освенъ ако държавата реши да обяви банкрутъ).
Пакъ всичко се свежда до данъците, когато е дума и за предварителенъ
фондъ. Въ всъки случай, както погасяването на дълговетъ, така и единъ
евентуаленъ банкрутъ с ъ сравнително по-лека работа въобще при вътре
шните заеми, но и измежду техъ има мъчно разрешими проблеми.
Както по-горе бъше споменато, ако държавата е задължняла предъ де
сятки и хиляди дребни и средни спестители, мъчно ще се реши на единъ
банкрутъ, макаръ тъзи спестители да се подчиняватъ на законите на
собствената си държава, каквито и да с ъ те, защото ще разсипе соб
ствения си стопански скелетъ. Същото може да се каже и когато дър
жавата е задлъжнела предъ всичките си дребни и едри. банки. Едно
евентуално непогасяване на такива дългове би разрушило целата кре
дитна система, а това нещо би било само вредно: вместо конструктивна
финансова политика въ същность ще се върши деструктивна. Въ този
редъ на мисли, когато е дума за дългове, откритъ остава само
пътя на инфлацията, като форма за кредитиране на държавата. Въ връзка
съ това уместно е да се науми, че имаме случаи на непрека и прека
инфлация. Непрека е инфлацията, когато държавата сконтира съкровищни
свидетелства предъ емисионната банка. Въ този именно случай държа
вата става длъжникъ, но тя разполага съ много средства, за да ликви
дира задълженията си съ същата банка безъ некакво големо разместване
на вече настъпилите поради инфлацията стопански и социални отноше
ния, така че ликвидирането на една инфлация като фискална проблема
не е трудна работа: държавата може да девалвира парите си, може да
преоцени златните си резерви, може най-после да зачеркне задълженията
си за сметка на бъдещи банкови печалби и пр. Не така лесно могатъ,
обаче, да се ликвидиратъ стопанските и социалните опустошения, които
една инфлация причинява. По тази причина, при инфлацията по-важни оставатъ самитъ й стопански и социални разрушения и опустошения, откол
кото формалното погасяване на направените чрезъ нея (непреката ин
флация) дългове. Поради това, отъ гледището на съдействието за съжи
вяване и активизиране на стопанството чрезъ по-големи разходи отъ
страна на съкровището непреката инфлация се уеднаквява съ преката
инфлация, каквато е на лице, когато сама държавата пуща книжни пари
въ обръщение, безъ участието на каквато и да било банка. Тогава дър
жавата не става длъжникъ предъ никого, но последиците на инфлацията
с ъ същите, както въ първия случай.
Въ края на краищата, когато държавата увеличава разходите си
за активизиране на стопанството съ цель да се излезе отъ цикличната
депресия, всичко се свежда до оперирането съ данъци, било предвари
телно, при създаването на съкровищенъ фондъ, било последующо, за
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погасяване на направените дългове. Изключение се прави, само когато дър
жавата ще обяви банкрутъ или когато е извършила една пр-вка инфлация.
Опитътъ съ следвоенните инфлации, обаче, е толкова трагиченъ и горчивъ,
а е и пресенъ, че за сега всички теоретици и повечето отъ политиците
еднакво се боятъ отъ инфлацията като отъ чума. Понятието инфлация е
станало синонимъ на стопанско разрушение и социаленъ бичъ, затова
всички държави правятъ опити да избегнатъ каквато и да е инфлация.
Тукъ-тамъ се чуватъ гласове за тъй наречената дозирана инфлация, но
нейното провеждане е извънредно трудна работа, защото съкровището
требва да разполага съ големи златни и девизни резерви, които вед
нага да изнесе на пазаря, щомъ забележи, че стойностьта на парите
пада подъ предварително определената доза или пъкъ требва да се про
вежда много стога нормировка и контрола надъ цените. Въ всеки случай,
днесъ повече отъ всеки другъ пжть се оперира съ парично-кредитната поли
тика съ цель да се активизира стопанството, особено въ духа на финан
совата конюнктурна политика, като се възприема тезата, че не ще има
инфлация дотогава, докогато увеличаваните пари въ обръщение биватъ
уравновесявани чрезъ съответната по-голема продуктивность на стопан
ството. Тази теза е меродавна за германската финансово-стопанска по
литика, която и безъ друго ще бжде разгледана малко по-късно.
Сжщо практично невероятно е образуването на единъ съкровищенъ
фондъ чрезъ предварителни данъци. Първо това е една стара практика,
упражнявана още въ антично време, въ средневековието, та дори въ
ново време до световната война. И у насъ е билъ образуванъ такъвъ
фондъ презъ 1912 год. Такива фондове сж били всекога недостатъчни
за бждещите нужди. Второ, при съвременната стопанска и полити
ческа идеология образуването на подобни фондове е малко вероятна
работа: нито данъкоплатците ще понасятъ едно по-тежко данъчно бреме
за неопределени и неясни за техъ цели, нито правителствата ще се избавятъ отъ изкушението да взематъ отъ наличните резерви и при наймалките, даже и при мними циклични колебания, нито парламентите ще
се противопоставятъ на правителството решително, защото да се разрешатъ
кредити за сметка на едни резерви е много по-популярна и изгодна работа
за престижа на депутатите, отколкото да се предвиждатъ нови данъци.
Като се разсжждава по този начинъ, а и практиката го показва, се
убеждаваме, че примерната финансова политика остава да се базира върху
идеята за послешните данъци: презъ времето на стопанската депресия дър
жавата ще увеличи разходите си посредствомъ сключването на дългове, а
отчасти и чрезъ усвояването на една инфлация, съ цель да активизира
стопанството и да създаде подемъ, благодарение на който се очаква, че
постжпленията отъ данъци ще могатъ да бждатъ автоматично увеличени,
чрезъ които по-нататъкъ ще бждатъ погасявани предишните дългове.
Това е то затворената теоретическа верига на първичната финансова
конюнктурна политика. Всичко се свежда до пресм-втливость въ задължняването и до действителното подобрение на податните сили на народа.
На практика, обаче, затварянето на тази верига зависи отъ усета и
изкуството на финансовия министъръ да си служи съ всеко отъ из
броените финансово-политически средства безъ увлечения и безъ прекаленъ оптимизъмъ за бждещето, защото то си е всекога неизвестно
и въ всеки случай изненадващо.
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Другите въпроси, свързани съ примерната финансова политика,
именно до кога ще се поематъ дългове, до кжде ще се стигне и какъ
ще се излъзе отъ това положение, ще бждатъ засегнати при разглежда
нето на конкретната практика въ нъкои страни. За сега нека съ нъ
колко думи да очертаемъ пжтищата, по които държавата може да пред
приеме по-големи разходи съ цель да активизира стопанството. Първо,
държавата може да увеличи заплатите на служащите си, за да имъ
даде възможность да купуватъ повече стоки, съ което пъкъ производ
ството на сжщите ще се увеличи. Второ, държавата може да органи
зира строежа на обществени сгради, шосета, железници и пр., съ цель
да запълни празнината отъ застоя на частните капитали и фирми и да
ангажира освободените отъ сжщитъ работни сили, за да имъ даде въз
можность да подържатъ досогашния си начинъ на живеене. Трето,
държавата може да финансира частнитъ фирми, за да имъ даде въз
можность да произвеждатъ и, следователно, да назначатъ чиновници и
работници, възнаграждението на които що имъ позволи да водятъ нор
малния си материаленъ и духовенъ животъ. Четвърто, държавата може
да възложи на частни фирми голъми свои доставки или работи, въ
който случай нъщата ще се завъртятъ, както когато фирмите сж фи
нансирани отъ държавата. Впрочемъ, и безъ друго последните два слу
чаи могатъ да вървятъ заедно, като е напримъръ въ Германия.
Както по-горе казахме, активната финансова конюнктурна политика
е усвоена вече отъ всички страни, само че въ различна степень и въ
различни форми. Това зависи отъ стопански, отъ политически, отъ пси
хологически, отъ идеологични и отъ много други причини и съображе
ния. При това требва да се забележи, че никжде не се упражнява само
една отъ разгледаните форми било на секундерната, било на пример
ната финансова конюнктурна политика, а се упражняватъ неколко форми
едновременно, само че една отъ техъ е господствуващата. Това ще се
разбере отъ разгледаната практика въ нвкои страни.
4. Ф и н а н с о в а т а к о н ю н к т у р н а п о л и т и к а н а п р а к т и к а .
За изясняването на начините, по които се води една финансова
конюнктурна политика, както и за изясняване на въпросите до кжде
може да се отиде и какъ може да се излезе отъ евентуалните затруд
нения, ще разгледаме бегло финансовата практика въ Съединените
Щати, въ Франция и въ Германия, упражаявана до преди избухването на
войната. Както е известно, всека война налага редица изключителни и
при това бързо изменящи се мерки, които често пжти излизатъ и задъ
границите на една нормална финансова политика, макаръ всекога да сж
отъ активно-организационно естество, и най-важното, тези мерки сж ни
още неизвестни, затова се спираме до избухването на войната. Проследя
ването на финансово-конюнктуриата практика е необходимо и отъ друго
гледище. Има некои ентусиазирани автори, които толкова много се увличатъ подиръ думите си и толкова подкупно идеализиратъ една или друга
финансова конюнктурна политика въ чужбина, че просто виждатъ въ нейно
лице и въ слепото й подражание разковничето за днешните ни сто
пански трудности. Требва да се знае, че всека политика, въ това число
и финансовата конюнктурна политика, ще даде положителни резултати,
когато се съобразява съ всичките общи условия въ съответното си сто-
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панство и не прекалява нито въ една посока. Общите условия, за които
става дума, сж. парични, кредитни, производствени, политически, психо
логически и пр. Т-Ьзи условия не сж съвсемъ сжщите въ всичките дър
жави, затова една и сжща финансова политика не би могла да бжде
приложима въ всички държави съ еднакъвъ успехъ, макаръ че често
пжти една или друга държава се вижда принудена да упражнява дадена
финансова политика, въпреки евентуалните й недостатъци. Изкуството
на финансовия министъръ е да сведе тези недостатъци до възможния
минимумъ, било като ги избегва, било като имъ създаде контрадействия.
1. С ъ е д и н е н и т е Щ а т и сж първата страна, която въведе прак
тиката на увеличени бюджетни разходи (единъ видъ бюджетна инфла
ция) и на бюджетни дефицити съ цель да огъни стопанската депресия
къмъ подемъ. Тази политика датира още отъ първия ударъ на кризата
презъ 1929 г., отъ когато отъ година на година депресията се задълбоча
ваше. Индустрията и земеделието беха толкова силно притиснати, че отъ
1929 г. до 1933 г. беха освободени повече отъ 12—15 милиона работници.
Ценните книжа загубиха повече отъ А отъ борсовата си стойность.
Банките фалираха една следъ друга: презъ 1929 год. беха фалирали
650 банки, презъ 1930 год.—1350 банки, презъ 1931 год. — 2300 банки
и презъ 1932 год. — 1450 банки, а на 4.111.1933 год. всички банки въ
Щата Ме\у Уогк беха затворили гишетата си. Въ такава обстановка про
тичаше мандатътъ на тогавашния президентъ Хувъръ. За борба срещу кри
зата той беше усвоилъ теорията за покупателната сила. Въ посланието
си до конгреса, четено презъ м. юлий 1931 год., президентътъ Хувъръ
казваше, че увеличението на заплатите и на надниците осигурява про
греса на страната, понеже служи за база на една широка консумация
на индустриални произведения, а следователно и на производството имъ.
Така се тури началото на постоянно увеличаваните бюджетни разходи за
чиновнически заплати. Понеже не се отиваше къмъ съответно увеличение
на данъците, съкровището сключваше заеми, но главно приключваше
бюджетните си упражнения съ големи дефицити. Така, докато държав
ните лихвоносни дългове беха намалени отъ 25.234 милиона долари
презъ 1919 год. на 15.922 милиона, презъ 1930 год., отъ тамъ насетне
се увеличаваха ежегодно: презъ 1931 год. лихвоносните дългове ста
наха 16.520 милиона долари, презъ 1932 год.— 19.161 милиона и презъ
1933 год. — 22.158 милиона. Още по-застрашителни ставаха дефицитите.
На 30.VI. 1933 год., когато приключваше бюджетната 1932/33 год., бюджетниятъ дефицитъ надмина 3 милиарда долари. Тежестьта на този
дефицитъ се очертава ясно като се вземе предвидъ, че самиятъ гласуванъ бюджетъ беше около 3 милиарди долари. Да повторимъ пакъ,
тази финансова политика на големи разходи и дефицити се водеше съ
цель да се подобри положението на стопанството. Требва да се признае,
че поне нещо отъ поставената задача е разрешено, макаръ Ргог. Оазгоп Леге
да отрича каквото и да е благотворно влияние на тази бюджетно-инфлационна политика върху стопанския подемъ на Съединените Щати, дей
ствително показанъ презъ 1933 год., защото този подемъ се билъ дължалъ по-скоро на дефлационната политика на новия председатель ). Едно
3
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' ) Въ Лоигпа1 йез Нпапсез, 13.1.1939 г. Отъ тамъ сж взети и по-горните числови
данни, а сжщо и отъ Бюлетинъ № 13—15/1—10.Ш.1939 год. на Гл. Дир. на държавните
дългове.
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подобно твърдение, обаче, е пресилено, защото безъ инфлационната
политика на Хувъръ депресията въ Съединените Щати би била много
голяма, като се иматъ предвидъ тамошните банкови, психични и сто
пански условия. Дори само индексите на цените отъ 1929 г. до 1933 г.
включително показватъ, че Съединените Щати сж. били по-добре поста
вени отъ Франция и Германия и сж останали малко по-зле отъ Англия ).
Този подемъ може да се обясни преди всичко съ водената финансова
политика по сжщото време.
На 4.Ш.1933 год. встжпва въ длъжность новиятъ председатель
Рузвелтъ. На 20.Ш.1933 год. той намали съ законъ чиновническите за
плати съ 15%. Сжщо намали и пенсиите и помощите. Два дена по-късно,
на 22.111.1933 год. беха въведени некои нови данъци и увеличени ста
рите. Банкнотите въ обръщение беха намалени съ 2 милиарда долари.
Девалвацията на долара презъ май — юний 1933 год. съ 40% можа да
облекчи бремето на държавните дългове. Така президентътъ Руз
велтъ започна мандата си съ една решителна дефлационна политика, на
пълно противоположна на политиката на президента Хувъръ. Но това
отклонение не е било за дълго. Наскоро и Рузвелтъ се е виделъ принуденъ да усвои политиката на бюджетна инфлация, базирана върху
държавните дългове и бюджетните дефицити. По този начинъ и следъ
1933 година успоредно с ъ увеличението на персоналните възнаграж
дения и на разните видове помощи растеха и дълговете и дефицитите.
Оправданието на тази бюджетна политика се намираше въ идеята, че
чрезъ бюджетната инфлация стопанството ще бжде импулсирано и акти
визирано, че ще се подобрятъ податните му сили, благодарение на което
погасяването на дълговете и на дефицитите щело да настжпи автома
тично. Следната табличка изразява движението на разходите, на дефи
цитите и на дълговете (въ милиони долари) отъ 1933 год. насамъ:
Бюджетните разходи нарастватъ отъ
7.266 милиона долари презъ 1933/34 год. до
9.492 милиона презъ 1938/39 год., дефици
Година
тите сж кржгло по 4 милиарда долари го
дишно, а дълговете сж се покачили отъ 26.480
милиона долари до 38.900 милиона за наблю
1933/34 7.266 3.983
26.480 даваното време.
Презъ този периодъ на бюджетна ин
1934/35 6990 3.189
27.645
1935/36 8.880 3 764
32.756 флация, отъ 1933/34 до 1938/39 год. сто
1936/37 8.480 2.652
35.803 панството на Съединените Щати действи
1937/38
36.576
?
?
1838/39 9.492 3.972
38.900 телно показва единъ подемъ въ всичките
отрасли на народния поминъкъ. Привър
жениците на бюджетно-инфлационната политика твърдятъ, че този по
демъ се дължи именно на тази политика. И действително, тя е извънредно
много популярна въ Америка. На нея се дължи, казва се по-нататъкъ,
приливътъ на злато и на чужди капитали къмъ Съед. Щати. О т ъ своя
страна противниците на бюджетно-инфлационната политика сметатъ, че
стопанскиятъ подемъ въ Съединените Щати се дължалъ на външни при
чини и че приливътъ на злато се дължалъ на военната атмосфера надъ
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) А. Г. Христофоровъ, Трудове на статистическия институтъ и пр., 1939 година
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Европа. Безспорно е, че Последнитъ съображения сж. отъ значение, но
не може да се изключи и влиянието на финансовата конюнктурна поли
тика. Конкретните линии на тази политика за нъколко години поредъ
сж набелязани въ посланието на президента Рузвелтъ до конгреса презъ
м. юний т. г. Предвиждатъ се свърхразходи за следващите 7 години
на сума 3 милиарда и 860 милиона долари, за да се даде новъ тласъкъ
на индустрията и на търговията. Тъзи суми се разпредЪлятъ по след
ния начинъ:
1) За построяване на мостове и шосета — 24%
2) За държавни доставки на ж. п. материали — 17%
3) За електрифициране на страната — 15%
4) За подпомагане на земедълцит-в-длъжници — 17%
5) За разни обществени строежи — 10%
6) За кредитиране на чужди държави, които биха купували стоки
отъ С. Щати — 17%
Всеки би се запиталъ, кжде ще отидатъ Съединените Щати съ
тази си бюджетно-инфлационна политика и дали тя не означава една
действителна парична инфлация? Отговорътъ е почти положителенъ. Че
това е една инфлация и че се съпжтствува съ всичките последици на
инфлацията, като напримеръ обезценката на долара, е малко оспоримо.
Важното е, обаче, че Съединените щати иматъ достатъчни запаси отъ
стопански сили, за да сж далечъ отъ една опасна парична и кредитна
инфлация, и още по-важното е, че иматъ всичката възможность да направятъ необходимия завай за излизане отъ създаденото положение,
когато нуждата наложи. Те разполагатъ съ всички видове сурови мате
риали и сж експортьоръ на такива, те сж единствената държава—кредиторъ,
те разполагатъ съ големи капитали, националниятъ имъ доходъ е много
голъмъ, тъй че може да понася едно увеличено данъчно бреме, ако
стане нужда, иматъ силно развита индустрия, разполагатъ съ големи
запаси отъ злато, търговскиятъ имъ балансъ е активенъ и пр. Всеко
отъ т-взи обстоятелства е въ състояние да понесе известна жертва и
завоятъ въ финансово-стопанската политика ще бжде направенъ безъ
нъкакви сериозни стопански и социални сътресения въ сравнение съ
масщаба на американското стопанство, стига председательтъ на републи
ката да усвои друга политика и да я популяризира и наложи чрезъ
политическия си авторитетъ, както обикновено става въ Съединените
Щати. И безъ друго жертвите въ Съединените щати се правятъ срав
нително по-лесно. Затова може да се смета, че досегашната бюджетноинфлационна политика на Съединените Щати действително успева да
създаде импулсъ на стопанския животъ, безъ да застрашава да изложи
стопанството на рискове, поне докогато не е излязла задъ границите
на поносимите за американската действителность размери.
2. Сродна финансова конюнктурна политика се провежда и въ
Г е р м а н и я , защото и тука бюджетните разходи биватъ увеличавани, и
тука се правятъ бюджетни дефицити и дългове, като се разчита на
цикличното имъ погасяване. Разликата се състои въ възприетата теория
за парите и кредита, главно за ликвидното положение на пласментите.
(За случая е интересна статията на Бг. Ьаи1епЬасЬ въ Вапк-агсгпу, № 7.
отъ 1. IV. 1939 год.)
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Германия изживя страшна трагедия презъ време на инфлацията
следъ войната. Тази инфлация бъше предизвикана между другото и по
ради голъмитъ разходи, които Райхътъ правеше за подържане на па
сивната съпротива въ окупирания отъ французите Руръ. Д-ръ Шахтъ
можа да стабилизира марката съ голъми жертви и голъми усилия. За
това всички последователни германски правителства смитаха за найразумно да водятъ една непрекъсната дефлационна политика. Смъташе
се още, че на стопанството ще се услужва най-добре, като се облекчаватъ данъчните му тяжести. Така вървеха работите до поемането на
управлението отъ УОП Рареп. Тогава се усвои гледището, че държавата
требва да раздвижи стопанския застой чрезъ държавни доставки и
предприятия. За финансирането на сжщите създадоха се тъй нареченитв данъчни бонове: който искаше да плати данъците си предвари
телно, купуваше такива бонове срещу една прималива отстъпка. Така
съкровището набираше предварително значителни данъчни суми, които
употребяваше за огъване на конюнктурата къмъ подемъ. Нещо подобно
се беше вече практикувало въ Франция при министерствуването на Кайо
(1925 — 1926 год.). Статистическите данни показватъ, че данъчните бо
нове наистина с ъ успивали да раздвижатъ немското стопанство. Когато
Хитлеръ е поелъ властьта, поставилъ е на стопанството тежката задача
за едно бързо и широко въоръжение и за едно задоволително еманци
пиране отъ международното стопанство чрезъ засилването на вътреш
ното производство. За тази цель с ъ били необходими пари. Данъчните
бонове ставатъ вече недостатъчни, затова се поема пътя на държавните
задължения главно чрезъ сконтъ. За да се избегнатъ лошите последици
отъ една инфлация, още повече че тя е извънредно непопулярни въ
Германия, усвоява се тезата за пълното действие на германския продуктивенъ апаратъ. Както се знае, една отъ вариациите на количестве
ната теория на парите учи, че самото увеличение на парите въ обръ
щение не значи още инфлация, ако срещу тези пари има увеличени блага.
Това е крайъгълниятъ камъкъ на днешната германска финансова поли
тика. Тази теория беше добре разработена отъ Ргог. АУа§етап още презъ
1924 год. Но да се увеличатъ благата, че тогава да се увеличатъ парите
въ обръщение беше невъзможно, тъй като застоялиятъ продуктивенъ
механизъмъ на предприятията тръбваше да се раздвижи чрезъ капитали
(чрезъ пари). Затова се усвои тъй наречената динамична финансова по
литика, споредъ която пионерътъ за динамизма на стопанството требва
да бъде кредитътъ, но схващанъ не въ досегашните му рамки, да бъде
въ зависимость отъ спестяванията. Обратно, размерите на кредита мо
гатъ и следва да надхвърлятъ размерите на спестяванията. Съ други
думи, стопанството требва да се кредитира независимо отъ образуването
на капитали чрезъ спестяването. Едно подобно кредитиране, което по
същество се свежда до увеличаване на банкнотите въ обръщение,
може да се извършва само при една стегната държавна организация на
производството и на размъната и при строга нормировка и контрола
на цените. Идеята, която ръководи организаторите на германското сто
панство, е, че откритото пионерно кредитиране ще активизира стопан
ството, а то отъ своя страна ще покрие отпусканите кредити. Требва
да се признае, че големата часть отъ тази задача е разрешена успешно,
дори въ много отношения германската система буди удивления, но все
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пакъ отстрани се образува една друга центробежна система отъ сили.
Тя е безспирното краткосрочно задължение на държавното съкровище,
което полека-лека би приело вида на една действителна парична инфла
ция, която сигурно би се проявила, ако не настъпятъ никакви други
условия въ германското стопанство, главно разширяването на германското
стопанско и политическо влияние надъ други страни или стигането до
едно международно сътрудничество.
Активизирането на германското стопанство започва съ неговото
кредитиране отъ страна на държавата. Последната издава специални
полици (напримеръ оръжейни сертификати), съкровищни полици и съ
кровищни бонове и ги предава на онези предприятия, на които е въз
ложила извършването на държавни работи или доставки. Тъзи пред
приятия сконтиратъ предадените имъ ценни книжа и съ получените
пари завъртатъ машинарията си, като назначаватъ и необходимия брой
работници. Съ достатъчното си пълно функциониране Г Б З И предприятия печелятъ. Тука е другиятъ изворъ на германската финансова политика, а именно
по-големите печалби плащатъ и по-големи данъци, а горницата на печал
бата надъ 4 /2°/о бива отнемана срещу единъ новъ видъ данъчни бонове,
съ които съответните предприятия иматъ право (следъ 6 месеца за не
кои, и следъ 36 месеца за други) да погасяватъ данъците си. Отнетите
чрезъ данъчните бонове печалби отиватъ между другото и за финанси
рането на други предприятия, на които по естеството си държавата
не може да възложи некакви работи и доставки. Така и те биватъ
активизирани. Казаните съкровищни полици и бонове представляватъ
краткосрочни задължения на държавата, които последната се надява да
изплати посредствомъ по-големите данъчни постъпления отъ активизи
раното стопанство. И действително, данъците с ъ толкова увеличени, че
споредъ некои автори те отнематъ въ полза на държавата всичкия
ежегоденъ прогресъ на стопанството. Резултатите отъ тази финансова
политика се виждатъ отъ следните неколко числа, които намираме въ
Бюлетините на Гл. дирекция на държавните ни дългове отъ 15 — 25.11,
10.VII и 25^111.1939 год., въ Бюлетина на Б. н. б. № 27 и въ Ье Тегпрз
отъ 11.11.1939 год.:
а. Ако вземемъ за 100 обема на производството презъ 1928 год., то
гава индексътъ за некои отъ по-близките години ще бъде 54 за 1932
год., 61,5 за 1933 год. и 133 за 1938 год. Прогресътъ въ производството
е, следователно, големъ.
б. Успоредно съ това се намалява и безработицата, а презъ 1938 год.
вече Германия търсеше работна ръка и отъ чужбина. Докато презъ м.
октомврий 1928 год. с ъ били заети въ производството 18.852.000 работ
ници, презъ м. октомврий 1932 год. — 13.292.000 работници, заетите въ
производството лица стигатъ до 20.838.000 души презъ м. октомврий
1938 година.
в. Заедно съ намалената безработица увеличаватъ с е й бюджетните
економии отъ помощите за безработните. Така напримеръ, докато презъ
1933/34 год. направените економии отъ помощи с ъ били кръгло 550
милиона марки, презъ 1937/38 год. имаме вече 2,200 милиона, а презъ
1938/39 с ъ се очаквали кръгло 10 милиарда марки. Тези големи еко
номии даватъ възможность за още по-чувствително увеличение на дру
гите разходи.
1

390
г. Даничнитъ постжпления сжщо нарастватъ. Докато презъ 1932/33 г.
тЪ сж кржгло 6,65 милиарда марки, презъ 1938/39 год. сжщитъ- достигатъ кржгло 17,7 милиарда марки (до 31.111.1939 год.) Увеличението на
данъците е повече отъ 2Уг пжти само за 6 години.
д. Тези големи данъци, както и економиите отъ помощите за безра
ботните не успеватъ да балансиратъ още по-големите бюджетни раз
ходи. По тази причина съкровището се е видяло принудено да прави
дългове. И наистина, докато въ края на м. мартъ 1933 год. дългътъ на
Райсхбанкъ е билъ общо 11,690 милиона марки, отъ които само 1,514
милиона сж били краткосрочни, въ края на м. мартъ 1939 год. общиятъ
дългъ на Райхсбанкъ достига до 30.743 милиона марки, отъ които вече
6,535 милиона сж краткосрочни.
е. Въ сжщото време банкнотите въ обръщение сж увеличени извън
редно много: отъ 4,479 милиона презъ 1936 год. т е стигатъ 8,525 ми
лиона презъ м. май 1939 год.
Това обстоятелство възбужда' редица разсжждения. Каза се вече,
че прогресътъ на германското производство подъ влиянието на конюнктурно-активната финансова политика е очевиденъ: продуктивниятъ апаратъ работи съ пълна пара, безработица не сжществува и постжпленията
отъ данъците растатъ. Въ такъвъ случай увеличението на банкнотите
би се виждало като нещо естествено. Има, обаче, автори, които тълкуватъ фактите по-нататъкъ. Така напримеръ Рго!. Оегташ—МагИп смета,
че Германия била вече въ процеса на инфлация отъ миналата година
насамъ, понеже банкнотите въ обръщение се увеличавали много по-бързо
отъ темпото на активизираното стопанство, макаръ самата усвоена отъ
управлението теория да предвиждаше едно успоредно разгъване на банкно
тите въ обръщение съ темпото на активизирането. (Ье Т е т р з , 14.VIII
1939 год.). Независимо отъ това и самото балансиране на банкнотите е
намалено. Действително, индексътъ на производството презъ 1938 год. е 133
спрямо 100 за 1928 год., но е допуснато големо раздвоение между про
изводството за консумативни блага и производството за неконсумативни
блага: индексътъ 133 е съставенъ отъ индексъ 140 за неконсумативните
блага и само 106 за консумативните блага. А последните сж, които, тъй
да се каже, балансиратъ парите въ обръщение. Единъ отъ директорите
въ германското министерството на труда, Бг. МапзгеМ, коментира изло
жението по кредитната политика на КекЬзЬапк и идва до заключението,
че докато доходътъ на труда е повишенъ съ 64% отъ 1933 год. до
1938 год., консумативните стоки, които могатъ да се купуватъ съ този
доходъ, сж се увеличили само съ 29%. (Бюлетинъ № 39/10^11.1939 год.
на Гл. дирекция на държавните дългове). Въобще Германия е съсредо
точила всичките си сили въ военното производство, а тъкмо то е наймалкото въ състояние да подържа стабилностьта на постоянно увели
чаваните въ обръщение пари. Но и това производство не върви съ теммото си отъ преди 1 година. (Да повторимъ, тука се описва положе
нието до избухването на войната). Така напримеръ, отъ м. май 1938 г.
до м. май 1939 год. общото производство е било увеличено само съ 5%,
а въ сжщото време имаме едно бързо увеличение на банкнотите въ обръ
щение: само за 1 седмица, отъ 24^11 до 31.VII. 1939 год., балансътъ на
КекЬзЬапк показва увеличение на банкнотите въ обръщение съ 252 ми
лиона марки. Припомня се, по този поводъ, че презъ най-силното акти-
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визиране на стопанството КекпзЬапк е увеличавала банкнотното обръ
щение съ кржгло по 500 милиона марки на година, а миналата година
банкнотното обръщение е увеличено съ 2.900 милиона марки. Заедно с ъ
това отива се и къмъ едно бързо задължняване на съкровището. Само за
една година, отъ 1.1У.1938 до 30.Ш.1939 год. били поети 6.630 милиона
марки дългосрочни заеми и 4.110 милиона краткосрочни задължения.
Подържането на единъ стабиленъ курсъ на такива изобилни пари пред
полагало не само строгъ режимъ за девизите и за ценитъ на стоките, но
и постоянно увеличавано производство и активенъ търговски балансъ.
Както се каза, производството действително било много засилено, но вече
отъ година—две продуктивниятъ апаратъ билъ напълно заетъ, тъй че ново
бързо засилване на производството, споредъ темпото на паритъ въ обръ
щение, било невъзможно. То било невъзможно още и поради обстоятелството,
че Германия нъма достатъчни и всички необходими собствени сурови мате
риали, а единъ постоянно засилванъ вносъ, за да имаме постоянно засилвано
производството, е билъ сжщо невъзможенъ, тъй като златото и девизитъ на
Германия за заплащане на вноса били малко. Самъ Бг. ЗсЬейег пише, че
мирните договори поставили Германия между бедните народи (Иеиез
•\У1епег Та§еЬ1аМ, 26.11.1939 г.). Златната наличность на КекпзЬапк е на
маляла отъ 2.729 милиона марки презъ 1929 год. до 71 милиона марки
презъ м. май 1939 год. Действително, предполага се, че гМсЬзЬапк има
скрити резерви около 230—250 милиона марки, които е взела отъ ав
стрийската и отъ чешката народна банка и отъ евреите, предполага се,
че нътцо има и ОоШсНзкопШапк, но за германските нужди всичко това
било малко. О т ъ своя страна и девизните резерви на Германия били слаби,
понеже за сега търговскиятъ балансъ е пасивенъ. Бг. Рипк отправилъ
апелъ да се работи за износъ, миналата година сж дадени и експортни
премии на една значителна сума, но експортътъ остана задъ вноса по
две причини: първо, гонитбата срещу евреите и формалностите на ре
жима изгонили чуждите капитали и възбудили известенъ саботажъ отъ
страна на американските и отчасти английските фирми и второ, Герма
ния внасяше премного, за да се запаси за една война. При това поло
жение, съ огледъ да се запази стабилностьта на паричната система Бг.
ЗсЬасп! се обявилъ противъ всекакво по-нататъшно издаване на пари
въ обръщение, обявилъ се е и противъ големите разходи за въоржжение, а доколкото те сж били неизбежни, требвало да бждатъ посре
щани чрезъ нови данъци, макаръ че и безъ друго данъците, заедно съ
дълговете били вече толкова големи, че сж обсебвали всеко повишение на
националния доходъ чрезъ активизирането на стопанството. Бг. Зспасп!
билъ замененъ съ Бг. Рипк. Въ всеки случай, дисциплинираниятъ режимъ
въ Германия не беше още допусналъ н-Ькакви опасни последици на една
евентуална инфлация. Сега вече войната промени всички условия. Все пакъ
за подържането на германското производство беше възприета единъ видъ
натуралната размена на индустриалните й произведения срещу сурови ма
териали и храни. Затова Германия беше обърнала и сега още повече обръща
най-големо внимание къмъ страните отъ източна и югоизточна Европа.
3. Ф р е н с к а т а финансово-стопанска политика има това общо съ
политиката на Съединените Щати, че се държи въ рамките на едно уме
рено дирижиране на стопанството, кждето творческата сила на частната
инициатива е щадена и поощрявана, но се отличава по това, че не отива
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по посока на инфлацията, а се отправя по пжтя на бюджетните еко
номии. Още единъ пжть да повторя, думата е за времето до влизането
на Франция въ днешната война.
Кризата отъ 1930/31 год. насамъ бъше ударила Франция като че
ли най-силно. Относителното намаление на производството и успоредното
относително увеличение на безработицата тука беха най-големи. Упра
влението на тъй наречения народенъ фронтъ (1936 год.) се опита да
проведе една активна финансово-стопанска политика въ духа на амери
канската, но не можа да овладее положението. Обемътъ на индустриал
ното производство почти не се изменяше. При това положение данъците
и увеличените надници се чувствуваха сравнително по-тежко. По сжщата
причина публичниятъ бюджетъ отбелязва, че кржгло 45% отъ национал
ния доходъ презъ 1937/38 год. е билъ ангажиранъ за държавни и
автономни служби по единъ или по другъ начинъ. Това колосално на
растване на публичните бюджети е принуждавало държавата и другите
публично-правни тела да търсятъ заеми на капиталовия пазаръ. Но ко
гато държавата и самоуправителните й тела сж ангажирали заеми, сте
снявали сж кредитирането на частните стопанства. По този начинъ по
следните сж били поставени подъ двойни удари: отъ една страна ограничаватъ се кредитите отъ капиталовия пазаръ и отъ друга страна да
нъчното имъ бреме е отежнено. Какъ е билъ ангажиранъ капиталовия
пазаръ въ Франция личи отъ следните числа:
Абсолютните числа по
При 100 за
казватъ какъ последова
и
и
и
1911/13 г.
СО
телно кредитниятъ пазаръ
Заеми, въ милиарди
ОО
оо
со
СЯ
СО
франка
СЯ Ю
е билъ заеманъ отъ пубС
О
С
Я
СО
С
П
С
П
лично-правните тела и
С
Я
О
СП
какъ кредитите за частни
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10,48 39,30 15,57
375
148 те стопанства сж намаля
На публичните т-Ъла
0,28 37,18 44,48 13.278 15.885 вани, но индексите сж още
по-красноречиви: при 148
презъ 1935/37 г. спрямо 100 презъ 1911/13 г. за частните кредити, обще
ствените представляватъ 15.885 за сжщото време.
Отъ есеньта на 1938 год. френското правителство усвои друга по
литика. Финансовиятъ министъръ Раи1 Кеупаис! си поставя за цель да
активизира френското народно стопанство чрезъ една економна финан
сова политика, осжществена чрезъ съкратяване или сливане на некои
учреждения и служби и чрезъ изоставяне на некои обществени строежи.
По този начинъ той се надява да отстрани хроническите бюджетни де
фицити, за да намали нуждите на държавата и на самоуправителните
тЬла отъ заеми, та кредитниятъ пазаръ да остане на разположението на
частното стопанство. За да направи кредита достжпенъ, финансовиятъ
министъръ намалява лихвата и премахва некои отъ упражняваните огра
ничителни условия за промишленостьта и за търговията. За импулсиране
на стопанството предвижда се и предприемането на полезни за земеде
лието обществени работи и строежи. Предвижда се и засилването на
военното производство. Раи1 Кеупаис! разчита, че така засиленото сто
панство ще може да понесе известно увеличение на некои данъци, затова
той ги предпочита предъ една инфлация. Сжществената идея на Раи1
Кеупаис! е била, че държавата требва да стане по-малко търговецъ, пот—<
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малко банкеръ и по-малко гарантъ, а регламентационниятъ корсетъ на
стопанството тръбва да бжде поразпуснатъ. По-нататъкъ, чрезъ възста
новената свобода на валутата и чрезъ стабилизирането на бюджета си,
министърътъ се надява да привлече и чужди капитали, за да ги предложи на
частната инициатива. Първата работа на Раш Кеупаий бъше да ревизира
бюджета за 1938/39 год., като сведе предвидениятъ по него дефицитъ
отъ 44 милиарда франка до кржгло 25 милиарда франка. Това той по
стига чрезъ намаление на разходите съ кржгло 16 милиарда франка и
увеличение на данъчните облози съ кржгло 3 милиарда франка. По този
начинъ кредитниятъ пазаръ нъма да бжде ангажиранъ отъ съкровището
съ 44 милиарда франка, а само съ 25 милиарда. Горницата ще остане
на разположение на частната инициатива. За да направи кредитътъ достжпенъ, Раи1 Кеупас! намалява официалната лихва на 2%.
Тази политика се упражнява отъ скоро - нъма още година—затова
мжчцо могатъ да се направятъ едни по-трайни преценки, но досегаш
ното й приложение е насърдчително. Приливътъ на чужди капитали и на
злато къмъ Парижъ се засилва, курсътъ на френските ценни книжа се по
вишава, което е равносилно на намалението на лихвата имъ, което, отъ
своя страна; дава възможность за изгодна конверсия на държавните
заеми и за безболезнено намаление на банковата лихва въобще. Произ
водството на сурово желъзо, напримеръ, е било 732 хиляди тона презъ
м. юлий 1939 г. срещу 433 хиляди тона презъ сжщия месецъ миналата
година. За първите 7 месеца отъ текущата година сж произведени
4.707.000 тона стомана срещу 3.664.000 тона за сжщитъ месеци миналата
година. За сжщото време Франция е изнесла 20.904 автомобили презъ
1939 година срещу 12.250 презъ 1938 год. Дали едно по-продължително
упражняване на тази финансова политика действително щъше да разреши
задачата си за трайно активизиране и стабилизиране на стопанството,
не може да се каже, тъй като войната измъни условията.
*

Такава бъше финансовата политика на разглежданите държави до
избухването на войната на 1 септемврий т. г. Може да се проследи фи
нансовата политика и на другите страни, напримъръ на Италия, на Англия,
на България и т. н., но за целите на настоящата статия, доколкото
Требваше да се илюстрира досегашната конюнктурна финансова политика,
избраните три държави сж повече отъ достатъчни. Въ всъки случай,
финансовата политика на Италия, Англия и България се приближава поскоро до френската политика. Общиятъ погледъ показва, че всъка по
литика е успъла за своята страна било повече, било по-малко. По всичко
се вижда, че усвояването на една или друга финансова политика е зат
висимо както отъ условията, тъй и отъ нуждите на отдълнитъ- държави.
Отъ септемврий насамъ нъщата се измениха, понеже всъка война
си идва съ своитъ нужди и условия. Преди всичко и воюващите, и неу
тралните държави ще работятъ за нуждите на войната. За неутралните
страни ще бжде вече излишна некаква специална финансова конюнктурна
политика, защото нуждите на воюващите държави сами ще импулси
ратъ стопанството имъ, стига да установятъ разменните и транспорт
ните си връзки. Проблемата за активната финансова политика остава
да тежи за воюващите държави. Понеже стопанската разруха, причи-
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нена отъ миналата световна война, е още пръхна, много вероятно е, че
днесъ външните кредити за воюващите държави и за тъхната вносна
търговия ще бждатъ ограничени споредъ доверието къмъ стопанството
на всъка една отъ тъхъ. Всека воюваща държава ще остане да внася
необходимите й материали срещу злато и срещу собствени произведения,
доколкото същата държава може да произвежда такива стоки и да се
лиши отъ Т - Б Х Ъ , като ги изнася. Това зависи както отъ нуждите на ми
литаризираното производство, тъй и отъ разполагаемите сурови мате
риали. Така че въ това отношение отъ финансовата политика не може
да се очаква всичко. Другите обстоятелства сжщо ще играятъ реши
телна роля. Относително финансовата политика ще остане место само за
данъчното напрежение, за вжтрешните дългове и за инфлацията, която
ще бжде по-силна или по слаба, споредъ конкретните условия въ во
юващите страни. Повече отъ сигурно е, че на тази плоскость воюващите
страни ще влошатъ положението си и че изходътъ единъ день ще зависи
и отъ увлеченията въ паричната система.

КЛАСИФИКАЦИЯ, ЗНАЧЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
НА РАЗНОСКИТЕ СПОРЕДЪ ФУНКЦИИТЕ
НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
отъ
Б О Й Ч О П. Б О Й Ч Е В Ъ

По своята техника и търговска организация индустриалните пред
приятия представляватъ много по-сложни стопански единици, отколкото
другите предприятия. Това се дължи на по-сложните стокообменни и
производствено-технически функции, които требва да извършва добавното или преработно-индустриално стопанство, за да може да постигне
поставените си цели и задачи.
Дейностьта на всеко индустриално предприятие се състои отъ две
главни части: производствено-техническа и търговска. Първата обхваща
организирането и постепенното рационализиране на производствените
процеси, на средствата и методите на производство, а втората обхваща
набавянето на суровите и спомагателни материали и пласирането на фабри
катите. Ако за осигуряване на най-благоприятните стопански възможно
сти е необходима една съвършена търговска организация то сжщо
така е необходима и добра техническа организация на производ
ствените процеси, за да могатъ да се постигнатъ най-благоприятните
въ техническо отношение резултати. Добрата производствено-техническа
организация на индустриалното предприятие може да намали значително
производствените разноски и да даде низка производствена стойность,
която съчетана съ сжщо така добра организация на пласимента, ще даде
възможность на предприятието да отбележи по-добри стопански успехи.
Това е постижимо, обаче, само при съгласуваното рационализиране на
тези две дейности, но не и при едностранчивото подобрение само на
едната отъ техъ.
Самата производствена дейность въ некои индустриални стопанства
е твърде сложна, особено когато главниятъ производственъ процесъ се
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подпомага отъ спомагателни производства и служби, които представля
ватъ обособени въ техническо отношение единици. Производствената
дейность прави процеса на обръщението на капитала въ индустриалните
предприятия по-бавенъ и е причина да се набавятъ постоянни средства
на много по-голема стойность, въ сравнение съ другите предприятия.
Организирането понЬкога и на пласимента изисква сжщо така набавяне
въ големъ размеръ на имущества предназначени за продължително
използуване въ индустриалното предприятие. Всичко това е причина
щото индустриалното предприятие да бжде съ по-широкъ обсегъ на
дейность, макаръ че и то, като всека организирана стопанска единица,
ориентира и насочва своята промишлена деятелность къмъ сжщите
стопанско-придобивни цели, както и всеко друго търговско предприятие.
Комплицираниятъ характеръ на индустриалното стопанство не само
че изисква организирането на една по-съвършена отчетность, но сжще
временно оказва влияние и върху формата на последната. Обхващането
на производствената и търговска дейности на индустриалното предпри
ятие чрезъ една по-съвършена отчетность е толкова по-наложително,
колкото е по голема разликата между техническата и стопанска струк
тура на индустриалното предприятие и тази на другите предприятия.
Ако едно предприятие отъ последната група не се нуждае отъ една
рационална отчетность, то индустриално предприятие отъ сжщия маещабъ
не може безъ такава, защото нема да бжде въ състояние да превъз
могне онези трудности, които то среща въ своята дейность при днеш
ните сложни стопански отношения. Това показва, че и при равни усло
вия отчетностьта при индустриалните предприятия се явява по-нало
жителна и по-необходима, отколкото при другите видове предприятия.
Това се налага още и поради обстоятелството, че въ индустриалното
стопанство требва да се следятъ не само имуществените промени,
произтичащи отъ самата размена, но още и промените следствие транс
формацията на стопанските блага чрезъ техниката на производствения
процесъ. Следователно, тукъ отчетностьта требва да обхване и една
твърде сложна вжтрешна функция на индустриалното стопанство, която
се състои въ поглъщане и пожертвуване на известни ценности, съ цель
да се създадатъ чрезъ производствения процесъ нови цености, огъ про
дажбата на които да се добие нещо повече отъ това, което е било из
разходвано за техното получаване.
Споредъ Лзаас ) отчетностьта на едно предприятие обхваща всички
записвания, които ставатъ въ връзка съ целесъобразното числено изра
зяване на неговата дейность. А известниятъ авторъ СаИпез характери
зира отчетностьта като съвокупность на всички свързани съ числата
записвания, поставени въ известенъ редъ, чрезъ които се обхваща из
цело стопанската дейность на едно предприятие ). Сравнявайки инду
стриалното предприятие съ човешкия организъмъ, ЬеНтапп ) констатира,
че мозъкътъ на този организъмъ се намира въ ржководството на пред
приятието, производствената и продажната дейности той сравнява съ
дейностьта на мускулите, а сетивата, нервите и паметьта на човешкото
тъло, които иматъ за цель да подготвятъ, проследятъ, регистриратъ и
1
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да контролиратъ планомерната стопанска дейность на предприятието,
представляватъ отчетностьта на последното. Макаръ и отчетностьта въ
всички стопански предприятия принципално да си поставя едни и същи
задачи, то особеностите на отделните области отъ стопанската дейность,
които очертаватъ и отделните стопански отрасли, придаватъ на отчет
ностьта на предприятията отъ тези отрасли специфйченъ обликъ. Отъ
тукъ се вижда, че отчетностьта следва да се третира като специаленъ
органъ на индустриалното предприятие, на който се възлага изпълне
нието на определени функции, които въ некои случаи сж. много сложни
и разнообразни. Въ общи черти казано, тукъ спадатъ анализа и синтеза
на производствената и търговска дейности на индустриалното предпри
ятие и даване на всички необходими сведения за изследване и анализи
ране на тези дейности. Записванията въ отчетностьта ставатъ съобразно
числените величини, отразяващи дейностьта на предприятието, които се
систематизиратъ въ зависимость отъ преследваната цель.
За успеха на индустриалните предприятия добре организираната
отчетность е факторъ отъ големо значение. За да могатъ тези пред
приятия да нагодяватъ своята дейность къмъ изменящите се технически
и стопански условия и да бждатъ жизнеспособни, необходимо е те да
иматъ не само здрава стопа нско-техническа организация, но да притежаватъ и рационално организирана отчетность. Особено това важи за
големите индустриални предприятия, защото при техъ само отчетностьта
е, която ще даде възможность на ржководителите да се ориентиратъ
своевременно по много въпроси свързани съ дейностьта на предприя
тието и отъ които зависи неговия просперитетъ. Само отчетностьта е
въ състояние да покаже кжде въ производствено-техническата или въ
търговската организация на предприятието требва да се направятъ по
добрения, за да може последното да произведе или добие известенъ
пазаренъ продуктъ съ възможно най-малко разноски и да продаде тези
продукти по най-изгоденъ начинъ.
Отъ гореизложеното се вижда, че рационалното отчитане на всеко
индустриално предприятие се явява като една отъ най-важните задачи,
къмъ реализирането на която требва да се стреми ржководството на
предприятието и че една подобно организирана отчетность представлява
необходимъ елементъ за правилното му функциониране. Предъ отчет
ностьта тукъ се поставятъ широки и трудни задачи. Тя требва да
представи въ числа както производствения процесъ, така и всички
търговски операции, които го предшедствуватъ и следватъ, като
съ това ще даде възможность да се изследва дейностьта на предприя
тието въ отделните й съставни части. Предъ индустриалната отчетност*
се поставя и особената задача да се проследятъ отделните етапи при
изработването на продукта отъ суровия материалъ до готовия фабрикатъ, да се оценятъ получените отпадъци и странични продукти и да се
направи такава калкулация на получените изделия, която да обхване всички
елементи на производствените разноски. Добре организираната отчет
ность е отъ големо значение за индустриалното предприятие. Тя дава
точни данни за производителностьта и рентабилитета на цвлото пред
приятие и на съставните му части. Чрезъ нея може да се познае кжде
се налага да се упражни единъ по-широкъ и строгъ контролъ и кжде
последниятъ требва да бжде отслабенъ, кжде требва да се направятъ
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подобрения и какви сж стопанскитъ изгоди отъ приложението на нъкои
нови технически изнамървания или нови методи на работа. Изобщо,
добре организираната отчетность въ индустриалното предприятие пред
ставлява огледалото, въ което се отразява неговата дейность и дава
възможность да се откриятъ всички слаби мъста въ организацията на
предприятието.
Специалните задачи, които се поставятъ предъ индустриална отчет
ность сж толкова различни, че представляватъ самостоятелни области за
изследване. Всъка отъ гвхъ има свои особени цели и функции, които я
отличаватъ отъ другите и изисква специални начини и сръдства за из
следване. Отъ друга страна между тъзи области сжществуватъ тъсни и
най-различни отношения, които напълно оправдаватъ сумирането имъ въ
общото понятие отчетность. Споредъ гледището, отъ което се изследватъ
и систематически групиратъ данните отъ дейностьта на индустриалното
предприятие и споредъ средствата, съ които си служимъ при изследва
нето, индустриалната отчетность се разделя на счетоводство, калкулации,
статистика и стопански планъ. При това разделение на отчетностьта се
цели да се обхване дейностьта на индустриалното предприятие отъ
различни гледища. Това води и къмъ нееднаква техника при записванията
въ отдълнитъ клонове на отчетностьта. Тукъ следва да обърнемъ осо
бено внимание на обстоятелството, че областите, на които се разделя
отчетностьта, не могатъ да водятъ съвсемъ самостоятелно сжществувание.
Т Б не сж независими една отъ друга, а се намиратъ въ най-близки отно
шения и връзки. Така напримъръ, въ некои случаи счетоводството при
бегва до услугите на калкулацията и статистиката, докато при други
случаи последнитъ използуватъ даннитъ отъ счетоводството за своигв
цели. Освенъ това и статистиката използува резултатите отъ калкула
циите, а най-после всички други клонове отъ отчетностьта даватъ необ
ходимите сведения за съставяне на стопанския планъ и то не като су
рови данни, а като обработени такива. Отъ тукъ е ясно, че отдълнитъобласти отъ отчетностьта се взаимно подпомагатъ и преплитатъ и това
разделение е само тъй да се каже външно. Ето защо когато се говори
за разделение на отчетностьта, то не требва да се мисли, че всъки
клонъ отъ последната, използувайки сжщитъ първоизточници както и
другите, систематизира, допълва, преработва и изследва даннните съв
семъ самостоятелно и независимо отъ другите клонове. Споредъ 1заас
съ това разделение се подчертаватъ само различните гледища, отъ които
се обхваща дейностьта на предприятието и че въ сжщность има една
единствена система на индустриална отчетность, въ която всички запи
свания, които могатъ да бждатъ отъ материално и методично гледище
различни, се разчленяватъ и се образуватъ отделните клонове отъ от
четностьта ). Последните, обаче, образуватъ едно хармонично цело, ма
каръ че различните гледища обуславятъ и различна систематика при
записванията, което различие действително наблюдаваме между счето
водството, калкулациите, статистиката и стопанския планъ.
1

Въ индустриалните предприятия счетоводството по сжщество пре
следва сжщите задачи, както и въ другите предприятия, а именно да
проследи и отрази настжпилите изменения въ състава на актива, задъл' ) Ргог. Бг. А1. 1заас — Бег ШизШеЪеШеЪ, 5. 138.
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женията и капитала на предприятието, следствие на стопанската дей
ность и да посочи резултатите отъ последната по източници. Т Б З И за
дачи тукъ, обаче, сж. значително по-широки. Преди всичко, счетовод
ството требва да бжде нагодено къмъ особеностите на индустриалното
предприятие. То требва да регистрира не само операциите отъ стокообменните функции на индустриалното предприятие, но требва да
проследи още и промените, които настжпватъ въ имуществото вследствие
трансформацията на ценностите въ производствения процесъ, т. е. сче
товодството требва да обхване вжтрешните операции, въ резултатъ на
които се получаватъ фабрикатите. Сполучливото обхващане на произ
водствения процесъ отъ страна на счетоводството е най-важната негова
задача. Въ това отношение при организиране на счетоводството се срещатъ и най-големите трудности, защото требва да се взематъ предвидъ
особеностите, при които протича производствения процесъ въ съответ
ните индустриални предприятия. Само при тези условия счетоводството
ще бжде въ състояние да постигне най-успешно своите цели и задачи.
Отъ тукъ се вижда, че счетоводната организация на индустриалните пред
приятия добива и специфиченъ обликъ, съобразно съ особеностите на
съответното индустриално стопанство. Въпреки различията между инду
стриалните предприятия въ техническата организация на производствения
процесъ, все пакъ те иматъ много общи отличителни белези, които обуславятъ и съответните общи задачи и функции на счетоводството въ
всички индустриални стопанства, независимо отъ по-малко или повече
различната имъ производствено-техническа организация. Това дава въз
можность да се развиятъ и общите основни положения на счетодството
въ индустриалните предприятия, въ който смисълъ може да се говори
и за принципи въ индустриалното счетоводство.
Тукъ следва да споменемъ, че счетоводството се отличава отъ дру
гите клонове на отчетностьта съ особения начинъ, по който то обхваща,
синтезира и анализира, дейностьта на индустриалното предприятие. За
писванията тукъ се характеризиратъ съ особена пълнота (всека операция
се записва въ двоенъ размеръ и то въ противоположни страни на смет
ките), което дава възможность да се постигне и познатата затвореность
на систематичното счетоводство, при която се постига и известенъ вжтрешенъ самоконтролъ на записванията, който е чуждъ на другите кло
нове отъ отчетностьта. Поради своята затворена систематика, счетовод
ството заема централно место въ отчетностьта и служи като опоренъ
пунктъ на другите клонове отъ сжщата. Въ много случаи необходимите
данни за тези клонове се взематъ отъ счетоводството, което обстоятел
ство требва да се вземе предвидъ при неговото организиране. Въ връзка
съ това необходимо е сжщо щото системата отъ сметки така да бжде
устроена, че да бжде по възможность въ най-голема услуга на другите
клонове отъ отчетностьта, като имъ дава не само сурови, но даже и
полуобработени данни.
Калкулациите обхващатъ всички изчисления въ връзка съ опреде
ляне на стойностите, при което разноските се установяватъ и разпредълятъ по места и обекти, за които те сж или фактически вече извър
шени, или пъкъ предстоятъ да се извършатъ за напредъ. Въ индустриал
ните стопанства калкулацията може да се ограничи или само до разно
ските свързани съ производството, основните и допълнителни разноски,
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включително и съответните разноски отъ спомагателните производства
и служби, или може да се разшири и да обхване както административ
ните разноски, така и разноските по продажбата. А въ зависимость отъ
обсега на калкулацията ще се определи костуемата стойность въ раз
личните фази отъ образуването й. Постоянни и пълни калкулации се
срещатъ най-често въ индустриалните предприятия, докато въ другите
стопанства калкулациите нематъ такъвъ широкъ обсегъ и това големо
значение. Една характерна особеность при калкулационните изчисления
и записвания е тази, че при техъ нема тази вжтрешна връзка, зависи
мость и затвореность въ системата, които сжществуватъ при счетовод
ството. Поради това, тукъ контролътъ на данните и на самите резултати
отъ изчисленията се извършватъ посредствомъ данните отъ счетовод
ството. Това обстоятелство изисква, щото въ индустриалните предприя
тия последното колкото е възможно да се нагоди къмъ нуждите и
изискванията на калкулациите. Това приближаване на счетоводството
къмъ калкулациите е единъ много характеренъ белегъ на индустриал
ната отчетность.
Калкулациите за определяне костуемата стойность при индустриал
ните предприятия сж отъ особено големо значение. Последното изпъква
още повече, когато костуемата стойность служи за основа при устано
вяване на продажните цени, защото верностьта на последните се обу
славя отъ правилното определяне на костуемата стойность. Поради
това, определянето на костуемата стойность въ основата си е
едно рентабилитетно изчисление, защото тя служи като база за устано
вяване на печалбите и загубите. Това добива особено важно значение
при наличностьта на други конкурентни предприятия, въ който случай
се налага да се установи най-точно размера на разноските, влизащи въ
състава на костуемата стойность, да се изследватъ последните и съ
образно съ това да се взематъ необходимите мерки съ цель да се по
стигне възможното намаление на техния размеръ. Отъ тукъ ще се види
още и въ какво отношение требва да бждатъ подобрени и усъвършенствувани производствените методи, за да станатъ по-рентабилни. Калку
лацията дава възможность още и да се проследи постепенното формиране
костуемата стойность на фабриката не само въ производствения процесъ,
но и следъ него до продажбата. Съ това ще се опредвлятъ и посочатъ
последователните етапи, презъ които се е образувала костуемата стойность,
съ което ще може да се контролира както техническата, така и търгов
ската дейность на предприятието. Отъ тукъ е ясно, че при калкулациите
не се извършва само едно формално систематизиране на разноските, а
въ т е х ъ се отразява напълно процеса на формиране костуемата стой
ность на фабрикатите, което обстоятелство придава на калкулациите
динамиченъ характеръ.
Статистиката обхваща всички изследвания, чрезъ които извърше
ните операции въ предприятието се подхвърлятъ на масово наблюдение
и посредствомъ групиране, сравнение и анализиране на числата да се
открие причинната зависимость между явленията въ индустриалното
стопанство. Резултатите отъ статистическото изследване се анализиратъ и
преценяватъ и съобразно съ това могатъ да се предприематъ редица
инициативи, съ цель да се избегнатъ лошо очертаващите се стопански
възможности, да се реализиратъ още по-големи успехи, или пъкъ да се
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рационализиратъ едни или други отделения и служби въ предприятието.
Макаръ и не толкова близка до калкулациите, статистиката е въ състоя
ние да даде на последните много ценни сведения за съотношението
между отделните видове разноски и за гвхното последователно изме
нение (особено по отношение на общите разноски), което се постига
преди всичко чрезъ сравняване на цифровите данни за единъ и сжщъ
отчетенъ периодъ и отъ неколко последователни отчетни периода. Ма
каръ и свързани най-тесно съ общата отчетность на предприятието,
статистическите изследвания се различаватъ отъ счетоводството и кал
кулациите още и по това, че наредъ съ числата изразяващи парични
единици, при т е х ъ се използуватъ и числа изразяващи количествени
единици, което нещо за статистиката представлява самоцель. Тези из
следвания могатъ да иматъ най-различни обекти, като: употребените въ
производството сурови и спомагателни материали и съотношението имъ
съ получените фабрикати, времеизползуването и производителностьта на
машините и употребената двигателна сила, промените въ цените на
суровите материали и фабрикатите, разните групи заплати и разните
видове преки и общи разноски, размера и вида на поръчките и пласимента, зависимостьта между пласимента, разноските по продажбите и
чистата печалба и др.
Стопанскиятъ планъ очертава предстоящата дейность на предприя
тието и съдържа данните, къмъ които тази дейность требва да се
ориентира и насочва. Той изпълнява ролята на бюджетъ на предприя
тието, къмъ реализирането на който то требва да се стреми. Тукъ се
очертаватъ границите, въ които следва да се развива бждащата дейность
на предприятието. Въ стопанския планъ се посочватъ вероятните данни
по производството, прихода и разхода на материали, продажбите, адми
нистративните разходи и др. Цифровите данни на стопанския планъ се
базиратъ на данните отъ дейностьта презъ предшествуващите години,
допълнени съ вероятните изменения, които те следва да претърпятъ
следствие наблюденията и анализирането на производството и пазара.
Той има особено значение за предварителните калкулации, които следва
да бждатъ извършени въ рамките на посочените въ него цифрови данни.
Реализирането на стопанския планъ, въ общите негови линии, ще бжде
постигнато когато при съставяне на предварителните калкулации се
взематъ предвидъ онези данни, въ рамките на които се очертава бждещата дейность на предприятието.
Въ най-тесна връзка съ разглеждания въпросъ се намира и поня
тието костуема стойность въ индустриалните предприятия, което следва
да бжде характеризирано. Това се налага още и поради обстоятелството,
че много често въ това понятие се влага не еднакво съдържание и че
за мнозина не е ясна сжщностьта на костуемата стойность. Подъ ко
стуема стойность се разбира сумата на направените разноски по доби
ването на известенъ продуктъ до момента, въ който той се разглежда.
Развитието на костуемата стойность на даденъ фабрикатъ въ едно инду
стриално предприятие се заключава между следните два пункта, а
именно: покупката на суровите и други материали като началенъ пунктъ
и продажбата на готовите продукти като краенъ. Между тези два
пункта се съдържа известенъ периодъ отъ време, който се разделя на
повече или по-малко отделни етапи, презъ които требва да мине про*
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дукта, за да добие известно състояние и да получи завършена форма,
следъ което да достигне и момента на продажбата. Отдълнигв фази на
това развитие траятъ нееднакво време и то не само въ отдълнитъ ин
дустриални предприятия, но и за произвежданите въ едно и сжщо пред
приятие различни фабрикати, поради което и времето между двата по
люса, презъ което се формира костуемата стойность на продукта, при
отдълнитъ случаи е различно. Развитието на продукта причинява най-раз
лични разноски, които иматъ за цель да осигурятъ това развитие и които
въ даденъ моментъ образуватъ неговата костуема стойность. Ясно е, че
последната е подложена на постоянни изменения и постепенно се уве
личава чрезъ многобройни по-малки или по-големи наслоявания и че тя
е най-малка въ началния пунктъ на нейното развитие и постепенно се уве
личава, докато достигне най-големия си размъръ въ крайната точка
на това развитие — момента на продажбата. Следователно, размърътъ
на костуемата стойность на известенъ продуктъ се намира въ пълна
зависимость отъ момента, въ който искаме да я опредвлимъ и въ
който моментъ продуктътъ е достигналъ до известно състояние. Въ
индустриалнитъ предприятия костуемата стойность на продукта отбе
лязва въ своето развитие два главни етапа. Първиятъ етапъ обхваща
разноските по произвеждане на продукта и завършва съ предаването
му въ склада за съхранение и по-нататъшно разпореждане. Тукъ се
формира така наречената фабрична, производствена или индустриална
костуема стойность. Направените разноски презъ тази фаза сж найважните и най-значителните и възлизатъ на много по-голема сума отъ
разноските презъ втория етапъ. Заедно съ това разноските презъ
първия етапъ се отличаватъ и съ много големото си разнообразие.
Презъ втория етапъ къмъ фабричната костуема стойность се прибавятъ
още и разноските, които причинява продуктътъ до самия моментъ на
продажбата, включително и разноските по последната. Тукъ се фор
мира пълната костуема стойность на продукта, наречена още костуема
стойность при продажбата или продажна костуема стойность. Презъ
тази втора фаза разноските обикновено не сж тъй големи и сравнително
не толкова разнообразни.
Наредъ съ понятието костуема стойность въ индустриалните пред
приятия изпъква и понятието разноски. Последното обхваща сумата на
консумираните блага въ връзка съ стопанската дейность на предприя
тието, влизащи въ състава на костуемата стойность. За да представля
ватъ благата разноски, то консумирането имъ требва да е спомогнало
за довеждане на продукта въ даденото състояние и до момента, въ който
го разглеждаме. Отъ тази гледна точка употребениятъ въ земеделското
стопанство естественъ торъ представлява разноски, докато купените по
стоянни средства за нуждите на предприятието не сж разноски, освенъ
въ размеръ на амортизацията. По поводъ на това к а а с ) обръща вни
мание върху обстоятелството, че за да влезатъ въ състава на костуемата
стойность, консумираните блага и услуги требва да се намиратъ въ из
вестна връзка съ произвеждания продуктъ, защото има и такива раз
ходи, които не се намиратъ въ некаква връзка съ продукта, като, на
примеръ, разходите за благотворителни цели, които прави индустриал1

') РгоГ. Ог. А1. 1заас — Бег 1пс1из1г1еЬегг!еЬ, 5. 167.
5
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ното предприятие. Подобни разходи, направени не въ „интереса* на про
извеждания продуктъ, 5сЬта1епЬасп нарича неутрални разходи.
Въпросътъ за разноските, особено въ индустриалните предприятия,
изпъква като централенъ проблемъ въ дейностьта на стопанските еди
ници. Съ цель да се изследва тази дейность, този централенъ проблемъ
се обхваща и изследва отъ различни гледища и при различни методи и
средства. Съобразно съ поставената цель на изследването, неб"бходимо
е да се направи и съответна класификация на разноските, защото всеко
разделение може да бжде използувано за определени цели. Така напри
меръ, класифицирането на разноските може да стане като се изхожда отъ
степеньта на производителностьта, отъ вида на употребените блага, отъ
важностьта и значението на разноските (главни или основни и допълни
телни разноски), отъ това дали се отнасятъ за единица продуктъ или за
целата продукция, отъ основните функции на предприятието, отъ това
дали разноските взематъ преко или косвено участие при образуване на
костуемата стойность, като се вземе за база времето или единицата про
дуктъ, отъ нормалния или случаенъ характеръ на разноските и др. Осо
бено важно значение има разделението на разноските въ зависимость
отъ производителностьта, изразена въ количествени единици, отъ основ
ните функции на индустриалното предприятие и въ зависимость отъ
това, дали разноските взематъ преко или непреко участие при образу
ване на костуемата стойность, като последното разделение се намира въ
неразривна връзка съ предшествуващото го и добива особено важно
значение за него. Поради това обстоятелство и тази класификация на
разноските се налага да бжде тукъ по-подробно характеризирана.
Класификацията на разноските въ зависимость отъ производител
ностьта проявява сравнително по-голема самостоятелность и не се на
мира въ тъй близка връзка съ счетоводството и калкулациите на инду
стриалното предприятие. Тукъ разделението и групирането на разноските
игнорира изискванията на калкулациите и не взема въ съображение уста
новената система отъ сметки въ индустриалното стопанство, а взема
предвидъ само отношението на отделните видове разноски къмъ степеньта
на производителностьта. И въ зависимость отъ установеното влияние на
количеството произведени фабрикати върху отделните видове разноски,
последните се причисляватъ къмъ групата на пропорционалните, постоян
ните, дегресивните, прогресивните или регресивните разноски ). Тази
класификация на разноските дава възможность да се познае какво влия
ние оказватъ отделните видове разноски върху стойностьта на едини
цата продуктъ въ дадено предприятие и съобразно съ това да се предприематъ редица мерки за възможното относително намаление на некои
отъ техъ, като сжщевременно се измени и степеньта на производи
телностьта.
1

Разделението на разноските на преки и косвени става отъ калкулационно-техническо гледище, което има особено важно значение за пра
вилното установяване на костуемата стойность на продукта въ даденъ
моментъ. Преките разноски се установяватъ непосредствено, по прекъ
начинъ, за всеки калкулационенъ обектъ, поради което те взематъ непо1

) Подробности вижъ в ъ : Б. П. Бойчевъ — Индустриални калкулации и тЬхното
счетоводно изображение, Варна 1937 г., стр. 29—39.
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сръдствено участие въ образуване на Костуемата стойность и могатъ въ
точенъ размъръ да се отнесатъ къмъ известенъ продуктъ и къмъ нъкоя
отдълна фаза отъ развитието на костуемата му стойность. Поради това,
т ъ се наричатъ още непосредствени или специални разноски. Характеръ
на пр^ки разноски иматъ най-вече тези за материалите и работническия
трудъ, което обстоятелство внася по-голема обективность въ преките
елементи на костуемата стойность, защото размерътъ на тези разноски
най-често зависи отъ пазарните условия, при които се доставятъ мате
риалите и работническия трудъ. Поради това, че усилията за понижаване
на прекигв разноски следва да бждатъ насочени къмъ използуване найблагоприятните пазарни условия за покупка на материалите, намаление
до възможния минимумъ на разноските по покупка, доставяне и пазене
на материалите, рационализиране на производствените методи и най-после
къмъ увеличение производителностьта на работническия трудъ, набавенъ
сжщо така при изгодни условия.
Косвените разноски се правятъ не за точно определенъ продуктъ
или за единица такъвъ и за отделна фаза отъ формиране на костуемата
му стойность, а взематъ общо участие въ костуемата стойность на не
колко продукта или на неколко фази отъ създаването й. Разноските сж
косвени и тогава, когато т е засягатъ само единъ продуктъ, но се отна
сятъ до неколко етапа отъ развитието на костуемата му стойность. По
ради този общъ характеръ на косвените разноски, сжщите се наричатъ
още посредствени или общи разноски. Въ връзка съ общите разноски
се повдига въпроса и за техното разпределение между повече костуеми
стойности, или между отделните фази отъ създаването на костуемата
стойность на единъ или неколко продукта. Поради това, общите раз
носки се включватъ въ костуемата стойность по косвенъ начинъ и то не
точно, а приблизително, защото при техното разпределение липсва възможностьта да се установи дали точно това участие требва да взематъ
общите разноски въ образуване костуемата стойность на този или онзи
продуктъ или въ тизи или онази фаза. Въ действителность, поради това,
се търси най-подходящата база за разпределение. Съ цель да избегне
тази неточность ОтеИги поставя като задача при организиране на отчет
ностьта по възможность по-голема часть отъ косвените разноски да бж
датъ „превърнати" въ специални разноски, наречени отъ него единични.
По този поводъ той казва: „Границата между единичните и общите
разноски се влияе сжщо и отъ развитието на отчетностьта, респ. общата
организация на предприятието. Колкото повече, чрезъ по-точното обхва
щане и разпределение на разноските, се улеснява непосредственото
определяне на сжщите къмъ известенъ продуктъ, толкова повече се уве
личаватъ единичните разноски. Понеже последните се установяватъ по
точно отколкото общите разноски, то организацията на отчетностьта
требва да има за цель да превърне по възможность една голема часть
отъ общите разноски въ единични. Тукъ, обаче, сж меродавни и произ
водствените особености на индустриалното предприятие. При едно по
стоянно масово производство, при което направените разноски се определятъ презъ известенъ интервалъ отъ време, строгото разделяне на
единичните отъ общите разноски и прокарването на резка граница
между техъ нема това значение, което сжщото има въ предприятия съ
специални калкулации. При единичните или специални калкулации раз-
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предълението на общите разноски върху отдълнитъ продукти съставя
най-трудния проблемъ и то поради това, че требва да се намери найварния и точенъ масщабъ при разпределението. Безъ съмнение, че едно
точно разпредвление нема да бжде постигнато никога" ). Косвените
разноски иматъ и тази характерна особеность, че не се влияятъ толкова
отъ пазарните условия както преките, а се намиратъ повече въ зави
симость отъ общата организация на предприятието и отъ неговите
индивидуални производствени особености. Поради това и намалението
на общите разноски съ цель да се получи и по-низка костуема стой
ность, представлява вжтрешно-организационенъ проблемъ и то съ го
лемо значение за всеко индустриално предприятие. За тази цель е не
обходимо, преди всичко, косвените разноски да бждатъ детайлно раз
членени на видове по произходъ, като се проучатъ най-подробно всички
условия и обстоятелства, чието изменение ще доведе до намаляване на
общите разноски.
Основните функции на индустриалното предприятие обхващатъ
производството, финансирането, общото управление и продажбата. Ако
този критерий се приложи спрямо разноските, то ще следва да разли
чаваме: фабрични или производствени разноски, разноски по финанси
рането, разноски по общото управление и разноски по продажбата. Раз
граничението на тези фунции на индустриалното стопанство има важно
значение, защото позволява едно пълно и правилно обхващане на разно
ските. Чрезъ него може да се познае до колко известенъ разходъ пред
ставлява разноски или не, а въ зависимость отъ това следва ли да влезе
или не въ състава на костуемата стойность. За да има известенъ раз
ходъ характеръ на разноски, независимо отъ другите присжщи качества,
които требва да притежава, необходимо е да се намира въ близка и
естествена връзка съ некоя отъ тези основни функции на индустриал
ното предприятие и да може да се отнесе къмъ некоя отъ техъ. Разде
лянето общата дейность на предприятието на О Т Д Е Л Н И части и разграни
чаването на разноските съобразно съ техъ има особено важно значение
за рационалното организиране на отчетностьта и специално на счетовод
ството и калкулациите въ индустриалното стопанство. Нагодяването на
системата отъ сметки къмъ основните функции на индустриалното пред
приятие ще има за последствие отразяването въ отчетностьта на самата
негова сжщность и ще даде възможность лесно и точно да се анализира
дейностьта му изцЬло и въ съставните й части. При това нагодяване
требва да се взематъ въ съображение още и техническите особености
на индустриалните предприятия. Всички тези условия представляватъ
основни изисквания при построяване скелета на счетоводната отчетность.
Сжщо и при калкулациите групирането на разноските требва да изхожда
отъ тези основни функции, при което те ще могатъ да бждатъ контро
лирани чрезъ счетоводството. Организирането на калкулациите е необ
ходимо да стане при спазване въ общи черти на горния редъ не само
отъ контролни съображения, но и отъ съображение да се нагодятъ калкулационните изчисления къмъ сжщностьта на самата дейность на ин
дустриалното предприятие.
1

При установяване и организиране на систематичното обхващане и
' ) Бг. ЛиИиз ОгеНги — Б1е Ка1ки1аНоп 1п йег 1ш1из1г1е, Н а т Ь и г е 1933, 5. 46—47.
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изображение на разноските въ индустриалното счетоводство сж. меро
давни както частно-стопански, така и организационно-технически съобра
жения. Отчитането на разноските не е достатъчно да става само по
категориите материали, заплати, други пръки разноски и косвени раз
носки, но тукъ требва да се вземе предвидъ още и местото, кждето
разноските сж произлезли (групирането имъ по отделения), функциите,
които изпълнява предприятието, вида на произвежданите продукти и др.
Счетоводното групиране на разноските и реда, по който т е следватъ
при калкулациите, требва да става съ огледъ да се отрази постепен
ното развитие на костуемата стойность, като се почне отъ първоначал
ната фаза на нейното образуване и се достигне до последната. Заедно
съ това счетоводството требва да дава още и сведения за отделните
калкулативни елементи при всеки етапъ отъ формирането на костуемата
стойность. Това аналитично обхващане на разноските чрезъ счетовод
ството има особено важно значение при изследване на отделните видове
разноски и то по етапи, чрезъ които е минало образуването на костуемата
стойность. Освенъ това, при известни фази отъ създаването на костуе
мата стойность счетоводството синтезира всички разноски, които влизатъ въ състава на последната и ги съсредоточава въ определени сметки
съ калкулационенъ характеръ. По този начинъ въ техъ се дава вече
общия размъръ на костуемата стойность. Подобно пълно аналитично и
синтетично обхващане на разноските чрезъ счетоводството представлява
важенъ проблемъ при организиране на последното, чието благополучно
разрешение се намира въ зависимость както отъ производствено-техни
ческите особености на предприятието, така и отъ големината на послед
ното. Напримеръ, това би се постигнало много по-успешно въ една ме
белна фабрика, отколкото въ една обикновена работилница за мебели,
защото при последната особения начинъ на производството пречи, а
малкиятъ размеръ на сжщата не оправдава едно подобно детайлно об
хващане на разноските. При подобни малки предприятия даже и некои
отъ разноските, които се срещатъ въ по-големи предприятия отъ сжщия
браншъ, не сжществуватъ, като напримеръ, заплати на ржководния тех
нически, счетоводенъ и по общото управление персоналъ, разноски въ
връзка съ контората и др.
Отъ току що изложеното е ясно, че за да могатъ разноските да се
обхванатъ отъ индустриалното счетоводство по единъ рационаленъ на
чинъ и за да бжде последното въ състояние да даде необходимите данни
за калкулациите и за анализиране на разноските, необходимо е при ор
ганизиране на системата отъ сметки да се изхожда отъ вида на разно
ските, отъ отделните сервизи или отделения на индустриалното пред
приятие и отъ калкулационните обекти. При отчитане на разноските по
видове (материали, заплати и надници, амортизации и др.), съобразно съ
конкретно поставените цели въ даденото индустриално предприятие,
може да се наложи едно повече или по-малко детайлно разчленение на
отделните видове разноски, съ което ще се подготви и улесни свърза
ното съ т е х ъ разпределение на разноските по отделения (сервизи) и по
калкулационни обекти. Всички, обаче, разноски се понасятъ отъ калку
лационните обекти, като една часть, преките разноски, непосредствено
пада въ тяжесть на последните, а другата часть, косвените (общите)
разноски, взема косвено участие въ образуването на техната костуема
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стойность. Общите разноски се поставятъ въ връзка съ калкулационнитъ обекти само по косвенъ, околенъ пжть, като нъкои отъ тъхъ се
намиратъ въ много далечни отношения съ последните. Поради това и
отчитането на разноските требва да държи сметка и за предмета на
калкулацията, особено когато въ резултатъ на производствения процесъ
се получаватъ различни продукти. При този случай се налага едно построго разграничение на разноските, за да не се допусне смесване на
разноски, които взематъ участие въ костуемата стойность на различни
калкулационни обекти. Това разграничение става още по-необходимо, ко
гато индустриалното предприятие разполага съ спомагателни производ
ство и служби, всека отъ които изисква отделна калкулация за произ
веждания отъ нея продуктъ или за извършената услуга. Техническите
средства, чрезъ които се осъществява групирането на разноските по
калкулационни обекти, сж. калкулационните сметки. Въ техъ се съсредоточаватъ и съответните части отъ косвените (общите) разноски, които
следва да влезатъ въ състава на костуемата стойность до тази фаза
отъ нейното образуване. Въ зависимость отъ вида на производството,
калкулационната сметка или направо дава стойностьта на продукта (на
примеръ, при масово производство на продукти отъ едно качество), или
тази обща стойность требва да бжде разпределена между отделните
продукти и качества (напримеръ, при индивидуално производство, или
при масово, когато се получаватъ продукти отъ различни качества). Осо
бено при специалните калкулации, понеже за всека произведена единица
не може да се води отделна калкулационна сметка, общата калкулационна сметка требва да се придружава отъ допълнителни записвания,
необходими за правилното разпределение на общата костуема стойность
между отделните произведени единици или изпълнени поржчки. Това се
постига като за всека единица или поржчка се води отделна калкула
ционна карта, въ която се вписватъ разноските, образуващи костуемата
й стойность.
Отъ гледна точка на разноските индустриалното предприятие въ
отчетно отношение се разделя на отделения или сервизи. Последните
представляватъ местата, въ които се събиратъ известни разноски съ
образно съ изискванията на калкулациите и рационалното устройство на
отчетностьта. Това разделение и групиране на разноските дава възмож
ность да се съсредоточатъ на едно место всички разноски, които се
правятъ въ връзка съ определени сервизи или за определени
цели и да се сравнятъ съ съответната производителность, а сжщо така
да се създадатъ онези организационно-технически средства, каквито сж
КозгепзхеПеп ), които да улеснятъ разпределението на косвените (об
щите) разноски между отделните калкулационни обекти. Отделните
сервизи не е необходимо да представляватъ отделения отъ индустриал
ното предприятие въ технически смисълъ. Те могатъ да представляватъ
некоя дейность на предприятието, напримеръ, транспорта, ремонта и др.,
или могатъ да се използуватъ за съсредоточаване на разноските свър
зани съ определена цель, като напримеръ, поправки, опити, изследвания,
пропаганда и др. безъ въ такива случаи да е необходимо действителното
сжществуване на некое отделение. Сервизи могатъ да се създадатъ
1
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сжщо така въ зависимость отъ базите за разпределение на разноските»
въ връзка съ отделни групи фабрикати — когато разноските требва да
паднатъ въ тяжесть на известна група (напримеръ, въ машинните фа
брики за разноските по известни конструктивни работи, патенти и др.,
които разноски се правятъ въ връзка съ дадена група машини, а при
продажбите—за онези разноски, които се извършватъ само за известна
група фабрикати и требва да паднатъ въ нейна тяжесть), а понекога
даже и за отделни поржчки. Броятъ и видътъ на образуваните сервизи
за отчитане на разноските въ едно индустриално предприятие зависи
отъ вида на последното и отъ целите, които се поставятъ предъ отчи
тането на разноските. Въ това отношение при организиране на отчет
ностьта е необходимо да се поддържа известна умереность, като при
създаване на сервизите не се отива до крайность, защото големиятъ
имъ брой ще увеличи твърде много работата по отчитането, а заедно съ
това и разноските, свързани съ него, което отъ стопанско гледище е
неоправдано.
Най-големъ д е л ъ въ образуване костуемата стойность на фабрика
тите въ индустриалните предприятия иматъ фабричните или производ
ствени разноски. Те се изразяватъ въ връзка съ самия производственъ
процесъ и продължаватъ дотогава, докогато продуктътъ се докара до
такова състояние, че може да бжде продаденъ безъ да бжде подхвърленъ на каквото и да било по-нататъшно преработване. Съ излизане на
продукта отъ производствения процесъ завършва най-главната и найзначителна часть отъ образуването на неговата костуема стойность. Отъ
производствено-техническо гледище тукъ продуктътъ получава своя завършенъ видъ и добива онези свойства, които следва да притежава за
да бжде обектъ на продажбата отъ дадено предприятие. Освенъ това,
тукъ се правятъ най-важните и значителни разноски, като напримеръ,
стойностьта на материалите, на труда и специалните и общи разноски,
свързани съ производствения процесъ, които представляватъ основните
елементи на костуемата стойность и предизвикватъ най-комплицираните
и спорни проблеми въ индустриалните калкулации. Достатъчно е тукъ
да споменемъ само за трудностите свързани съ разпределението на
общите фабрични разноски между отделните продукти, качества, или
между отделните фази отъ развитието на фабричната (производствената)
стойность. Проблемътъ за разпределението добива още по-големо зна
чение, когато сж на лице и двете условия, при който случай производствениятъ процесъ следва на етапи, обособени въ техническо отношение.
Въ този случай е необходимо въ края на всеки етапъ да се направи
калкулация за намиране костуемата стойность на продукта до този мо
ментъ отъ нейното развитие.
Разноските за материали въ индустриалните предприятия въ по
вечето случаи сж най-важния и значителенъ елементъ въ състава на
фабричната стойность, а сжщо и въ състава на костуемата стойность
изобщо. Въ много преработни индустриални стопанства разноските за ма
териали се поставятъ на първо место, съ най-силно участие въ костуе
мата стойность на фабрикатите, въ която по-голема часть отъ материа
лите взема участие като преки разноски, а друга малка часть взема
участие като косвени разноски. Така напримеръ, въ повечето продукти
отъ металната индустрия най-големъ д е л ъ въ производствената стой-
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ность се пада на материалите, следъ това следватъ другите разноски
и най-после идватъ разноските за възнаграждение на труда. Споредъ
МеИегошсг разноските за материали взематъ още по-гол-вмо участие
при произведенията на текстилната индустрия (отъ 70% до 74%), при
предметите за украшения, при произведенията отъ кристално стъкло,
където те достигатъ до 95% отъ производствената стойность и др. ).
Поради големото значение на материалите за дейностьта на инду
стриалното предприятие, то те сж. предметъ на особени грижи отъ страна
на неговото ржководство. Дейностьта на предприятието въ връзка съ
материалите има твърде разнообразенъ и комплициранъ характеръ.
Особено това важи за големите индустриални предприятия, които иматъ
много по-широкъ обсегъ на дейность и кждето за набавяне на материа
лите на изгодни цени е необходимо да се следятъ и взематъ въ съо
бражение много условия. Въ такъвъ случай се налага създаването на
специална материална служба, на която се възлага изпълнението на
всички функции въ връзка съ материалите. Тя се грижи за своевремен
ното набавяне на материалите при най-изгодни условия, въ смисълъ на
цена и качество, да направи минимални разноски по доставката, а заедно
съ това въ техническо и отчетно отношение да организира рационално
приемането, складирането, пазенето и изразходването на материалите.
Особено внимание требва да се обърне тукъ на формирането ко
стуемата стойность на материалите, която е подложена на постоянни
изменения отъ момента на покупката на материалите до предаването
имъ за консумиране въ производствените и други отделения на инду
стриалното предприятие. Следъ покупката на материалите, последните
причиняватъ различни разноски, чието правилно отчитане и третиране е
свързано съ не малки трудности и изпъква понекога на преденъ планъ
твърде заплетени проблеми за разрешение. Споредъ МеНегодасг ) раз
носките за материали, които влизатъ въ състава на костуемата стой
ность, се състоятъ отъ следните четири елемента: 1) преки материални
разноски, които представляватъ стойностьта на материалите, явяващи се
като субстанция на произвеждания фабрикатъ; 2) косвени материални
разноски, които представляватъ стойностьта на употребените въ връзка
съ продукта материали, безъ да образуватъ съставна часть отъ неговата
субстанция; 3) допълнителни разноски за материалите, които обхващатъ
разноските по покупката и доставянето на материалите, като куртажъ,
провизионъ, фрахтъ, мито, превозъ, осигуровка и др.; и 4) общи разноски
по материалите, които се състоятъ отъ: а) разноски по отделението за
покупки, и б) разноски по складиране и пазене на материалите. При
разглеждане на този въпросъ Ьейпег обединява третата и четвъртата
група разноски подъ наименованието разноски по материалите, които
разноски увеличавате костуемата стойность на самите материали. За да
се схване, обаче, действителното отношение на разноските по материа
лите къмъ самите материали и за да се получи точна представа за т е х ната сжщность и за правилното имъ калкулативно третиране, при раз
делението на разноските за материалите требва да се изхожда отъ
функциите на материалната служба. Като имаме предвидъ дейностьта на
1
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последната, която има за предметъ два главни обекта, а именно: покупка
на материалите и организиране на службата за техното съхраняване въ
складовете до предаването имъ за по-нататъшно разпореждане, то раз
носките, свързани съ реализиране на така поставенит-в задачи предъ
материалната служба, можемъ да разделимъ на следните три групи:
а) разноски свързани съ покупка на материалите и съ доставката имъ
до склада на предприятието; б) разноски свързани съ съхраняване на
материалите въ складовете до момента на техното консумиране; и в)
разноски свързани съ административното устройство на материалната
служба. Всички тези разноски требва да паднатъ въ тяжесть на мате
риалите и да влезатъ като съставна часть на костуемата имъ стойность.
Въ връзка съ съществуването на материалната служба като самостоя
телно отделение при индустриалното предприятие, се поставя и въпро
сътъ за нейното участие въ разпределението на разноските по общото
управление на предприятието, наречени още административни разноски.
Това участие се налага поради обстоятелство, че материалната служба,
наредъ съ другите отделения, се ползува отъ услугите на общото р ъ 
ководство и е предметъ на грижи отъ страна на последното. Частьта
отъ административните разноски, която следва да бъде поета отъ тази
служба, зависи отъ избрания критерий за Т Е Х Н О Т О разпределение, който
се намира въ зависимость отъ обсега на отделните служби и степеньта
на техната разрастналость. Тази часть, заедно съ разноските по общото
управление на материалната служба, следва да бъде разпределена между
купените материали и да влезе въ състава на костуемата имъ стойность.
Сега следва да разгледаме калкулативното и счетоводно третиране на
тези разноски.
Разноските по покупката и по доставката на материалите до
склада на предприятието с ъ твърде разнообразни и обикновено взематъ
непосредствено участие въ костуемата стойность на материалите. За
правилното имъ третиране с ъ щ и т е следва да се разделятъ на следните
три групи: 1. Разноски, които се намиратъ въ зависимость отъ количе
ството на материалите, като: фрахтъ, разноски за товарене, теглене и
разтоварване, провизионъ на експедиторите, превозни такси, магазинажъ
и др. Т е с ъ право пропорционални на количеството. 2. Разноски,
които се намиратъ въ зависимость отъ стойностьта на материалите, като:
провизионъ, куртажъ, лихва, гербъ, осигурителна премия, мита и др.
3. Разноски, които не зависятъ нито отъ количеството, нито отъ стой
ностьта на материалите, като разноски по опаковката, портото, разните
подаръци и др. Когато тези разноски се отнасятъ само до поръчка на
материали отъ единъ видъ, или едно качество, то те взематъ преко
участие въ костуемата стойность на материалите. Но ако т е засягатъ
две и повече поръчки на материали отъ различенъ видъ или качество,
то те требва да бъдатъ разпределени между отделните поръчки, или
между отделните видове или качества материали. Въ такъвъ случай
разноските, имащи характеръ на общи разноски, се класифициратъ въ
токущо споменатите три групи, като разноските отъ първата група се
разпредвлятъ между поръчките пропорционално количеството на мате
риалите, а тези отъ втората група се разпределятъ съобразно съ тех
ната стойность. Понеже разноските отъ третата група с ъ безъ прека
основа за разпределение, то те се прибавятъ къмъ разноските отъ пър-
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вата, или къмъ тъзи отъ втората група и се разпредълятъ заедно съ
съответната отъ техъ. Счетоводното отчитане на разноските по покупка
и доставка на материалите до склада може да стане по два начина.
При първия начинъ за т е х ъ не се завежда специална сметка, а направо
се записватъ въ дебитъ на с/ка М а т е р и а л и или с/ка П о к у п к а н а
м а т е р и а л и и в ъ кредитъ на с/ка К а с а или с/ка К р е д и т о р и (а
може и въ нъкоя друга лична сметка), въ зависимость отъ това дали
сж изплатени или не. При този начинъ разноскитъ сж пръснати въ
смъткитъ за материалите или изъ отделните калкулационни партиди за
сжщитв, поради което не могатъ да се получаватъ сведения за общата
имъ сума и за съставните имъ части, като комисиона, мито и др. Отъ
друга страна за предприятието отъ голъмо значение е да знае на каква
сума възлизатъ съставните части не тъзи разноски по материалитъ. За
тази цель отчитането на разноскитъ става по втори начинъ, при който
за техъ се завежда специална с/ка Р а з н о с к и п о п о к у п к а и д о 
с т а в к а н а м а т е р и а л и т е , въ допълнение на което се завежда спо
магателна книга съ партиди за съответните части на разноскитъ. По
добно синтетично и аналитично обхващане на тези разноски ще даде
възможность въ всеки моментъ да се получатъ сведения за техния размъръ изцъло и въ съставните имъ части и да определи тъхното вли
яние въ костуемата стойность на материалите Тази сметка ще се дебитира при установяване на разноските, независимо дали сж изплатени
или не, а кредитирана съ онези отъ техъ, които сж взети предвидъ при
калкулиране на материалите. По сжщество салдото по тази сметка ще
бжде дебитно и ще показва сумата на некалкулиранитв още разноски.
Следствие на закржгляванията при разпределението на общите разноски,
тази сметка може да посочи и малки калкулационни разлики.
Разноските по складиране и пазене на материалите и общите разноски
по материалната служба, които увеличавате по-нататъкъ костуемата стой
ность на материалите, при калкулациите могатъ да се взематъ предвидъ
по косвенъ начинъ. За всека отделна поржчка те се установяватъ чрезъ
коефициенти върху количеството или стойностьта на материалите и след
вате следъ предшествуващитв разноски по материалите. По този начинъ
още съ приемане на материалите въ складовете, костуемата имъ стой
ность е напълно формирана и по нея те могатъ да бждатъ предадени за
консумиране отъ разните отделения и служби на индустриалното пред
приятие. Коефициентътъ на разноските се получава чрезъ установяване
вероятното количество материали и техната стойность, които предприя
тието възнамерява да достави презъ отчетната година и вероятния размеръ на разноските презъ сжщата година. Коефициентътъ върху коли
чеството се получава, като сумата на разноските се умножи на 100 и
полученото произведение се раздели съ количеството на материалите, а
този върху стойностьта се получава като горното произведение се раз
дели съ стойностьта на материалите. За отчитане на тези разноски се
откриватъ две сметки: с/ка Р а з н о с к и по м а т е р и а л н а т а с л у ж б а
и с/ка Р а з н о с к и п о с к л а д о в е т е з а м а т е р и а л и . Ако организа
цията на материалната служба не позволява подобно разчленение на
разноските, или ако не желаемъ да увеличаваме броя на сметките въ
гл. книга, то може да се води само една с м е т к а — с / к а Р а з н о с к и по
м а т е р и а л и т е . Тези сметки" за ^разноските се дебитиратъ съ напра-
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вените разноски, а се кредитиратъ съ сумата на калкулираните разноски
въ костуемата стойность на материалите. При последния случай се де
битира с/ка М а т е р и а л и или с/ка П о к у п к а на м а т е р и а л и . Раз
мерътъ на салдото по тези сметки за разноските въ края на годината
ще покаже доколко коефициентните (разпределените) разноски съответствуватъ на действително направените. Дебитното салдо показва, че на
правените разноски сж. повече отъ разпределените, а кредитното —
обратното. Ако салдото е незначително, то се счита за резултатъ и се
отнася или направо въ с/ка З а г у б и и п е ч а л б и , или чрезъ с/ка К а лк у л а ц и о н н и р а з л и к и . Въ случай че салдото е големо, най-правилно
би се постжпило, ако то се разпредели допълнително по такъвъ начинъ,
че да се поправи допуснатата грешка чрезъ неправилно установените
коефициенти. Това, обаче, е свързано съ много изчисления и записвания,
особено при големъ брой материали, вследствие на което въ повечето
случаи отъ практическо гледище то е неоправдано.
Въ повечето случаи, обаче, костуемата стойность на материалите
обхваща само покупната имъ стойность и разноските по покупката и по
доставката имъ въ склада. По този начинъ разноските по материалната
служба, по складовете и съответната часть отъ административните раз
носки не влизатъ въ костуемата стойность на материалите. Въ такъвъ
случай се взематъ предвидъ само първите два вида разноски, за които
се завежда специална сметка, и въ края на всеки месецъ направените
разноски се разпредвлятъ между производствените отделения и дру
гите служби пропорционално на количеството или на стойностьта на
консумираните отъ техъ презъ месеца материали. Този начинъ, макаръ
и да създава удобство при калкулиране на материалите, не е точенъ.
Заедно съ това и костуемата стойность на материалите не се посочва
въ истинския й размеръ, а въ по-малъкъ. За отличаване на тези раз
носки се открива с/ка Р а з н о с к и п о м а т е р и а л и т е (понекога с/ка
Р а з н о с к и п о с к л а д о в е т е з а м а т е р и а л и ) , която се дебитира
съ направените разноски, а се кредитира въ края на всеки месецъ съ
разпределените, като сжщевременно се дебитираагъ съ припадащите имъ
се части сметките консуматори на материали. При този начинъ на во
дене, тази сметка за разноските въ края на всеки месецъ, следъ раз
пределението, следва да не показва салдо.
Количеството на употребените материали отъ производството
требва да бжде точно установено. Поради това, отпущането на мате
риалите става срещу представено И с к а н е з а м а т е р и а л и , което
обикновено се води само по количество, а въ некои случаи по коли
чество и стойность. Исканията служатъ за оправдателни документи на
съответните отчетници, а на счетоводството — като източникъ за ко
личествено, а понекога и за стойностно записване на изразходваните
материали. Когато исканията се използуватъ за стойностно записване на
изразходваните материали, въ връзка съ калкулациите или съ спомага
телните материални отчитания, то т е следва да посочватъ единичната и
обща стойность на материалитъ, а сжщо така и цельта на разхода. Тукъ
требва да споменемъ, че рационалната материална отчетность изисква,
щото отчитането на изразходваните материали да става съ огледъ нуж
дите на калкулациите и предназначението на материалите. Постигането
на тази задача много се усложнява при специалните калкулации, кждето
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требва да се получатъ точни сведения за изразходваните материали
по единичните калкулационни обекти и когато, поради комплицирания
характеръ на индустриалното предприятие, изразходваните материали иматъ
най-различно предназначение. Въ такъвъ случай отпущането на материалитъ
следва да става срещу искания по О Т Д Е Л Н И служби, като заедно съ това
срещу съответния материалъ требва да се означи и нумера на калкулационната карта, каквато се води за всвка едикична калкулация. Тази
карта има за цель да събере на едно место всички разноски, свързани
съ добиването на единичния продуктъ или изпълнението на дадена по
ръчка. Понякога, въ зависимость отъ вида на материалите и особено
стите на производствения процесъ, не може точно да се установи коли
чеството на употребените материали, а това става приблизително. Въ
такъвъ случай установяването става по повече или по-малко косвенъ начинъ.
Така, напримеръ, консумацията на горивни и смазочни материали за известна
машина се определя чрезъ употребеното количество при единъ часъ
работа, при което следва да се държи сметка за броя на часовете,
презъ които машината е била въ действие. Количеството на консумира
ните материали се установява най-точно чрезъ претегляне, преброяване
или измерване на употребеното количество. Това непосредствено уста
новяване на разхода дава възможность да се упражни поефикасенъ
контролъ върху материалите, като възможните злоупотребления съ техъ
могатъ да бждатъ своевременно открити. Освенъ това, при този начинъ
всеки моментъ могатъ да се получатъ сведения за наличностьта отъ
даденъ материалъ.
Въ връзка съ разноските за материали се явява и въпросътъ за
оценка на употребените материали и за стойностьта, съ която те требва
да взематъ участие въ калкулациите. Изразходваните материали могатъ
да бждатъ оценени по костуема, дневна, или по нормална стойность.
Оценяването по костуема стойность е твърде удобно, поради което е и
най-разпространено въ практиката. Този начинъ е за препоржчване при
по-спокойни условия, когато цените на материалите сж постоянни и неподхвърлени на чести и значителни изменения. Тукъ материалите влизатъ въ състава на костуемата стойность на продукта съ стойностьта.
която те иматъ за предприятието, безъ да се взематъ предвидъ и отразятъ въ калкулацията променилите се условия при набавяне отново
на сжщите материали. При прилагане на костуемата стойность най-добре
е оценката да стане по средната костуема стойность само на достав
ките презъ последния месецъ или по костуемата стойность на послед
ната доставка, въ който случай с/ка М а т е р и а л и ще бжде смесена
сметка. Поради това. че при този начинъ на оценка се избегва влия
нието на по-раншните доставки на материали, то оценката на употре
бените материали при него се приближава най-много до сегашната стой
ность на материалите. При по-значителни и дълготрайни повишения въ
цените на материалите преобладава мнението употребените материали
да се оценяватъ по дневната имъ стойность. При подобна оценка косту
емата стойность на произведените фабрикати ще съответствува на дей
ствителните условия, при които предприятието набавя материалите. Въ
такъвъ случай, предприятието ще бжде въ състояние да си набави не
обходимите за своята дейность материали по повишените цени. Споредъ
1е Соихге дневната стойность на материалите требва да се вземе
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предвидъ при калкулациите, когато цените на материалите отбелязватъ
чести колебания изобщо (както повишения, така и спадане), за да може
предприятието да реализира такава костуема стойность на фабрикатите,
която да съответствува на цените на неговите конкуренти, които доставятъ материалите по дневни цени ). Най-после изразходваните материали
могатъ да се оценятъ по нормална стойность. Последната остава посто
янна за по-продължителенъ периодъ време, докато настъпилите промени
въ конюнктурата не наложатъ и нейното изменение. Поради това, при
лагането на нормалната стойность опростява записванията по отчитане
на материалите и то особено спрямо използуването на костуемата стой
ность. Нормалната стойность може да се приложи съ цель да замести
костуемата или пъкъ дневната стойность на изразходваните материали,
но тукъ винаги се предполага известна стабилность въ цените на мате
риалите. При по-чести и значителни колебания въ пазарните цени, нор
малните цени по често се сравняватъ съ тези, които заместватъ, като
при констатиране на значителни отклонения, нормалните цени следва
да бъдатъ съответно изменени. Отчитането на материалите по нормална
стойность може да обхване както изразходваните, така и купените ма
териали. Въ този случай нормалната стойность има съвсемъ друго зна
чение, като чрезъ нея предприятието установява дали набавянето на ма
териалите става при изгодни за него условия или не. Тукъ требва да
споменемъ, че при прилагане на дневната и нормалната стойность за
оценка на употребените материали се образуватъ въ предприятието
конюнктурни резултати, които въ края на годината следва да бъдатъ
отстранени чрезъ създаване на специално корекционно перо въ баланса.
1

Въ повечето индустриални предприятия разноските за труда с ъ
втория по значение факторъ въ костуемата стойность на продукта. Въ
много добивни индустриални предприятия твзи разноски заематъ и първо
место. При това значение на разноските за труда необходимо е т е да
бъдатъ точно обхванати и анализирани, както и правилно третирани въ
счетоводството и калкулациите. Т е влизатъ като съставна часть въ ко
стуемата стойность на продукта презъ всичките фази на нейното обра
зуване, като само въ фабричната стойность на продукта се посочватъ
като отделно перо, наредъ съ разноските за материали, а при следва
щите фази се показватъ заедно съ другите разноски. Но и тукъ не
липсва възможностьта да се узнае техния размеръ при всека фаза, за
щото счетоводството дава сведения за съставните части на разноските
отъ съответната фаза, които то обхваща аналитично въ съответните спо
магателни книги. При масовите производства разноските за труда, свър
зани съ производствения процесъ, се установяватъ по калкулационни
места, т. е. по производствените отделения и служби, защото се опре
д е л я стойностьта на целата продукция презъ известенъ периодъ време.
При индивидуалните производства, които изискватъ специални калкула
ции, разноските за труда требва да се опредвлятъ и по калкулацианни
обекти. Последното се постига като се държи сметка за времето, презъ
което даденъ работникъ е работилъ върху известенъ продуктъ или по
ръчка и за количеството извършена работа, което се отбелязва въ к а л к у л а ц и о н н а т а к а р т а . Това дава възможность да се установятъ
') РгоГ. Бг. №. 1е Соште — ЗеШзхкозгепЬегесппипе, 5. 330.
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разноскитъ за работническия трудъ и въ известенъ моментъ презъ вре
метраенето на производствения процесъ, а сжщо и следъ завършване на
продукта или поржчката. При специалните калкулации възнаграждението
на ржководния персоналъ отъ сжщото производствено отделение и на
общия технически персоналъ се включва въ костуемата стойность на
продукта, или на поржчката, по косвенъ начинъ, напримеръ на база
преките разноски за труда, времето за произвеждане на продукта или
завършване на поржчката и др. Счетоводното отчитане на възнагражде
нието на труда може да стане само чрезъ една сметка, която ще играе
роля на лична и на разпределителна сметка. Тя може да бжде: с/ка
З а п л а т и и н а д н и ц и , с/ка Р а б о т н и ц и и ч и н о в н и ц и или с/ка
Р а б о т н и ч е с к и з а п л а т и . Тя се кредитира съ сумата на изработе
ните възнаграждения, обикновено въ края на всеки месецъ, като сжще
временно се дебитиратъ съ припадащите имъ се части сметките, които
взематъ участие въ разпределението на тези възнаграждения. Сметката
се дебитира съ изплатените възнаграждения. Отчитането може да стане
като се открие още и втора сметка, която има разпределителенъ ха
рактеръ. Тя може да се нарича с/ка З а п л а т и и н а д н и ц и з а р а з 
п р е д е л е н и е . Периодически тази сметка се дебитира съ сумата на
следуемите се възнаграждения на работниците и чиновниците, като сж
щевременно се кредитира с/ка Р а б о т н и ц и и ч и н о в н и ц и или не
коя друга техна лична сметка. Следъ това първата сметка се кредитира
съ разпределените възнаграждения, а се дебитиратъ всички сметки въ
тяжесть на които тЬ се отнасятъ. Изплатените заплати и надници се
записватъ по сжщия начинъ, както ако се водеше само една сметка.
Амортизацията на постоянните средства въ индустриалните пред
приятия сжщо представлява значителенъ факторъ въ костуемата стой
ность на фабрикатите. Наредъ съ разноските за материали и трудъ* тя
се явява основенъ елементъ при калкулациите и взема участие въ всички
фази отъ формиране на костуемата стойность. Това участие е особено
значително при производствената стойность на фабрикатите и въ некои
предприятия тя достига до 10.2°/о отъ нея ), което оправдава разглеж
дането на амортизацията самостоятелно, а не заедно съ другите фабрични
разноски, както това често се прави. Въ последния случай истинското
значение на амортизацията като факторъ въ фабричната стойность може
лесно да се прикрие, а въ случай че бжде слета съ некои други раз
носки има голема вероятность да се попадне въ грешки при нейното
калкулативно третиране, като най-често може да се приложи неверна
база при нейното разпределение. При масовите производства амортиза
цията се установява за целата продукция презъ известенъ периодъ
време, обикновено месецъ. Ако производството се състои отъ единъ
етапъ, то тя не се разпределя, а съ общата си сума образува при кал
кулацията на фабрикатите отделно перо. Ако производството обхваща
два или повече етапа, обособени въ техническо отношение, което обстоя
телство изисква калкулация въ края на всеки етапъ, то най-първо следва
да се определи месечната амортизация, която пада въ тяжесть на всеки
отдЬленъ етапъ. Следъ това се установява месечната на постоянните
средства, обслужващи всички производствени етапи, която требва да се
1
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разпредели между последнитъ. Разпределението може да стане на база:
продължителностьта на производствените процеси, количеството на про
дукцията презъ месеца, размера на производствените отделения, сумата
на продуктивните работнически заплати презъ месеца, стойностьта на
консумираните материали и др. При индивидуалните производства амор
тизацията взема участие въ производствената стойность на единичния
продуктъ по косвенъ начинъ. Тукъ требва да се установи действител
ното отношение на амортизацията къмъ произвеждания продуктъ и съ
образно съ това да се определи и най-подходящата база за разпреде
ление. Това може да стане съобразно времетраенето на производствения
процесъ, сумата на работническите заплати, на материалите и др.
Останалите разноски, свързани съ произвеждане на продукта, пред
ставляватъ тъй наречените други фабрични разноски. Тази група, въ
отличие отъ току-що разгледаните производствени разноски, не е хомо
генна и обхваща разноски отъ най-различно естество, които се намиратъ
сжщо въ най-различно отношение къмъ произвеждания продуктъ. Тукъ
спадатъ разноските по поддържане и поправка на фабричните постройки,
машините, инсталациите за осветление, отопление, проветряване и по
чистване на производствените помещения, за двигателна сила, за патенти,
позволителни и др. Отъ калкулационно гледище другите фабрични раз
носки требва да се разделятъ на две групи, които иматъ най-разнообразенъ съставъ. Едни отъ разноските засегатъ непосредствено калкулационните обекти или производствените отделения и могатъ да се отнесатъ направо въ техна тяжесть безъ да има нужда да се разпределятъ,
защото те сж. преки или специални разноски. Други отъ тези разноски,
косвените или общите, засягатъ неколко калкулационни обекти или
производствени отделения, поради което требва да бждатъ разпреде
лени между техъ. За да се постигне правилно калкулативно третиране
на другите фабрични разноски, счетоводството требва да дава сведения
не само за общия имъ размеръ, но и за размера на преките и косвени
разноски и на съставните имъ части. По този начинъ ще могатъ да се
установятъ и най-подходящите бази за разпределение на отделните
видове разноски между калкулационните обекти и места. Обединява
нето на общите фабрични разноски въ една сума и разпределението
имъ на една единствена база води къмъ неверни калкулации, защото въ
такъвъ случай не се взема въ съображение действителното отношение
и зависимость на отделните видове разноски къмъ съответните калку
лационни обекти. Разпределението на съставните части на тези разноски
може да стане на некоя отъ следните по-важни бази: 1) сумата на ра
ботническите заплати, или само върху некои категории отъ т е х ъ ; 2)
стойностьта на употребените материали, или само върху стойностьта на
суровите материали; 3) сумата на материалите и заплати; 4) количе
ството на продукцията; 5) времетраенето на произвеждането; 6) квадра
турата или кубатурата на заеманото помещение; и др. Разпределението
може да стане и по косвенъ начинъ, т. е. чрезъ процентна прибавка
върху некоя отъ горните бази, при което сумата на разпределените
разноски нема да бжде еднаква съ тази на действително направените.
Този начинъ на разпределение се прилага най-вече при индивидуалните
(специални) калкулации.
Разноските по продажбата се намиратъ въ връзка съ дейностьта
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по пласиране на произведените фабрикати. Тъ характеризирате много
важна функция на индустриалното предприятие, отъ която зависи сте
пеньта на производствения темпъ, защото пласментнит-Ь възможности
обуславятъ количеството на произведените продукти. Разноските по про
дажбата сж твърде разнообразни и започватъ отъ момента, когато завършениятъ продуктъ напусне производството и следва да бжде веднага
продаденъ или оставенъ на складъ, за да бжде продаденъ следъ известно
време. Те могатъ да бждатъ разделени на две групи: а) разноски по
складиране и пазене на фабрикатите, по-големата часть отъ които сж
постоянни, непроменливи, разноски; и б) разноски причинени отъ са
мата продажба, предимно съ пропорционаленъ характеръ. Тези разноски
следва да влезатъ по отделно при формиране костуемата стойность на
продукта. Правилното третиране на проблема за костуемата стойность
изисква щото разноските по складиране и пазене на фабрикатите, въ
калкулативно даже и счетоводно отношение, да се разглеждатъ като
самостоятеленъ факторъ на костуемата стойность. Те взематъ косвено
участие въ последната и то чрезъ процентна прибавка върху количеството
или върху стойностьта на произведените фабрикати. Прибавката следва
да се направи съ постжпване на готовия продуктъ въ склада, особено
когато това се свърже съ счетоводно отчитане. За тази цель се завежда
с/ка Р а з н о с к и по с к л а д о в е т е з а ф а б р и к а т и , която се де
битира съ направените разноски, а се кредитира съ разпределените,
като въ последния случай се дебитира с / к а Ф а б р и к а т и . Салдото по
първата сметка въ края на годината ще покаже доколко процентните
прибавки сж били правилно установени. Съ това салдо се постжпва така
както се постжпваше при разгледаните по-рано анологични случаи. Раз
носките, свързани съ самата продажба, се взематъ при калкулациите
следъ първата група. Поради това, че те засягатъ само продадените
фабрикати, за т е х ъ се открива специална сметка, данните отъ която
въ края на месеца се разпределятъ между продажбените сметки на
база количеството или стойностьта на продадените фабрикати. И тукъ
при разпределението могатъ да се приложатъ процентните прибавки.
При продажба само на единъ видъ фабрикати, подобно разпределение
не става.
Разноските по общото управление се правятъ въ връзка съ обща
та, целокупната дейность на предприятието. Поради това, че по-голе
мата часть отъ т е х ъ сж разноски по неговото администриране, наричатъ
се още административни разноски. Тукъ спадатъ заплатите на общия
персоналъ, като главенъ директоръ, счетоводитель и др., наемъ, освет
ление, отопление, амортизация и поддържане на помещенията ангажи
рани отъ общото управление, разноски за счетоводни книги и за канце
ларски материали отъ общъ характеръ и др. Тези разноски се характеризиратъ съ сравнително по-малки изменения, защото не се намиратъ въ
прека зависимость отъ количеството произведени продукти, нито отъ
размера на производствените и търговски обороти. Голема часть отъ
техъ иматъ характеръ на постоянни разноски. Административните раз
носки иматъ сжщо така твърде разнообразенъ съставъ и характеръ. Те
требва да бждатъ разпределени между отделните сервизи, създадени
въ счетоводството съ цель да се групиратъ разноските по калкулаци
онни, разпределителни и други сметки че да се улесни техното разпре-
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д-Ьление. Съ това административните разноски взематъ участие въ косту
емата стойность на продукта въ всички фази отъ нейното формиране.
Тези разноски се разпредълятъ съобразно разрастналостьта и значението
на отделенията и службите, като за маещабъ може да служи количеството
или стойностьта на продуктите, или некоя друга база. За тази цель за
техъ се завежда отделна сметка, която се дебитира съ направените
разноски, а се кредитира съ разпределените. Отчитането може да стане
още и като се определи техния годишенъ размеръ (въ стопанския планъ),
и въ края на всеки месецъ Уи часть отъ техъ се разпределя между
съответните сметки. Тогава може да се води или само с / к а А д м и 
н и с т р а т и в н и р а з н о с к и , или освенъ нея още и с / к а А д м и 
н и с т р а т и в н и р а з н о с к и з а р а з п р е д е л е н и е . Въ началото на
годината последната се дебитира съ годишния размеръ на разноските
съгласно стопанския планъ, и се кредитира първата сметка. Въ края на
всеки месецъ разпределените суми се записватъ въ кредитъ на втората
сметка и въ дебитъ на всички сметки, които взематъ участие въ разпре
делението. Салдото въ края на годината по първата сметка тукъ ще
покаже доколко предвижданията отговарятъ на действителностьта. Ако
административните разноски се отнесатъ въ тяжесть само на производ
ството, или само на продажбата, или пъкъ въ края на годината направо
в ъ с / к а З а г у б и и п е ч а л б и , то нема да се посочи истинската
костуема стойность на продукта презъ отделните фази на образуването й.
Сжщото става и тогава, когато въ техното разпределение не взематъ
участие всички производства и служби, били т е главни или спомагателни.
Разноските по финансиране на предприятието се намиратъ въ
връзка съ намиране необходимите капитали за организиране и поддър
жане дейностьта на последното. Най-големъ д е л ъ тукъ се пада на лихвата,
докато другите разноски по финансирането, като комисиона и др., сж
отъ по-малко значение при образуване на костуемата стойность. Включ
ването на лихвата въ костуемата стойность може да стане по фази или
наведнъжъ, като при втория случай това включване обикновено не се
изразява счетоводно. Въ връзка съ финансовата дейность на предприя
тието се намира и въпроса дали лихвата върху собствените капитали
представлява разноски и дали следва да се включи въ костуемата стой
ность или не. Този споренъ въпросъ не е получилъ още разрешение, но
анализирането и уясняването на споровете около него, поради ограни
чените задачи на настоящето изследване, не може тукъ да бжде разгледано.

ПАНТЕЛИ К И С И М О В Ъ — СТОПАНСКИ
ДЕЕЦЪ
И ТЪРСАЧЪ
НА МИНЕРАЛНИ
БОГАТСТВА ПРЕДИ О С В О Б О Ж Д Е Н И Е Т О
отъ
ДИМО МИНЕВЪ

Общовъзприетото схващане за дейците на българското възраждане
ги дели на — просветители и революционери. Все пакъ това деление
е непълно, защото не обхваща „междинните" възрожденци, у които се
преплитатъ прояви отъ двете изтъкнати категории.
б
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Между Т - Б Х Ъ може да вредимъ Пантели Кисимовъ (1832—1905 г.),
който, безъ да е получилъ големо образование и безъ да е билъ учитель, спада къмъ просветителите, чрезъ публицистичната си дейность,
а пръкото и косвеното му участие въ некои революционни опити му дава
основание да бжде, за известни моменти, отнесенъ къмъ лагера на ре
волюционерите. П. Кисимовъ, обаче, изпъква, наредъ съ Д-ръ Ив. Богоровъ, съ смълитъ си и оригинални за времето, презъ което живее, сто
пански опити и предприятия. Съ тази си дейность Кисимовъ закржгля
цялостната картина на избуялите почини и двла на нашето възраждане
до Освобождението.
*

П. Кисимовъ е представитель на възраждащето се еснафство презъ
първата половина на XIX столетие. Той съчетава некои отъ неговите
черти: любознателность, ученолюбие и готовность да посвети своите
материални и духовни сили за доброто на своя родъ.
Роденъ е въ Търново презъ 1832 година. Баща му е билъ богатъ
абаджия и е въртелъ голема търговия. Пантели Кисимовъ се е училъ
въ българското килийно и въ гръцкото училища въ Търново.
Повече знания Кисимовъ е получилъ чрезъ самообразование и при
пжтуванията си по търговски сделки. Следъ Кримската война (1856 г.)
той е самостоятеленъ търговецъ и подържа търговски връзки съ много
селища изъ турската империя, та и вънъ отъ нейните предели.
Воденето на кореспонденцията и тевтерите въ бащиния му дюкянъ
не е задоволявало ученолюбивия П. Кисимовъ.
Той чете излизащите тогава български вестници и списания, като
„Цариградски вестникъ", „Мирозрение", „Български книжици", „Бъл
гария", на които праща дописки за живота въ Търново и сжщевременно
разпространява тия издания като техенъ настоятель.
На свои средства Кисимовъ издава неколко преведени книги и
учебници. Любовьта му къмъ книгата го прави книжарь презъ 1857/58 г.
Тогава е отворилъ първата книжарница въ Търново, но „книжарството
у насъ въ онова време, пише той, се считаше отъ най-последня степень
търговско занимание и то на западнали и несъстоятелни друго да вършатъ хора. Книжарите тогива . . . ходеха съ книжките си да се скитатъ
отъ градъ на градъ и отъ панаиръ на панаиръ съ бедната си книжна
т ъ р г о в и я . . . Единъ само книжарь, Хр. Г. Дановъ сполучи да се устрои
съ постоянно книжарство въ Пловдивъ, по-сетне и г. Манчевъ, гдето
книжното имъ дело напредна . . . " * )
Това му „излишно увлечение"—книжарството—е струвало на Кисимова загуба отъ около 30 хиляди гроша, както пише той въ спомените си.
Въ сжщото време К. замисля по-големо предприятие, близко до кни
жовните му интереси — да отвори печатница въ Търново.
Презъ 1858 год. Кисимовъ подава молба до турското правителство
въ Цариградъ да му разреши отваряне на печатницата. Опитите въ тая
насока и очакванията на Кисимова траятъ четири години. Презъ това
време той е купилъ отъ Прага ржчна печатарска машина, неколко вида
букви и хартия, намерилъ е дори управитель-печатарь (П. Карапетровъ)
и е наелъ помещение за печатницата.
*) П. К и с и м о в ъ . Исторически работи. Моит* спомени. Пловдивъ, 1897 г., часть I .
стр. 55.
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Отъ Б-влградъ пъкъ е доставилъ печатарско мастило, валяци и е
условилъ словослагатели.
Следъ дълги протакания и обещания, макаръ за цельта да сж се
застъпвали видни българи и чужденци, турското правителство не е раз
решило откриване на печатницата, види се отъ политическа предпазливость и вследствие интригите отъ страна на гръцката патриаршия.
Заподозрънъ отъ турската власть за участието на Кисимова въ
подготвяне на „лъсковската работа" — опитъ на Хаджи Ставря за възстание презъ 1862 г. той (Кисимовъ) избътва въ Румъния и тамъ пре
карва десетина години въ изгнаничество. Презъ него време редактира
в. „Народность" и в. „Отечество", взима участие въ образувания пръвъ
централенъ революционенъ комитетъ на „старите" въ Букурещъ. Този
комитетъ праща презъ 1867 год. шумния мемоаръ до султана Абдулъ
Азисъ и го подканва да основе дуалистична империя — между българи
и турци.
Успоредно съ вестникарската си дейность П. Кисимовъ намира пре
питание за многобройното си дребно семейство въ „скромното занимание
— к а т р а н д ж и л ъ к ъ " . Любопитни сж. спомените на Кисимова за този
родъ експлоатация въ Румъния.
Знайно е, че следъ нъколкото руско-турски войни, отъ края на
XVIII в., та и следъ Кримската война (1853 — 1856 г.) хиляди български
семейства сж напущали, поради турскит^в злочинства, родните си места
и сж се заселвали за винаги въ Русия и Румъния.
Въ последната полузависима държава е имало цели български се
лища и квартали въ градовете. Нашите сънародници сж проявявали
редка за онова време предприемчивость и сж бивали двигатели на сто
панския животъ въ Румъния.
Покрай градинарството, българи сж издирвали и експлоатирвали
подземни богатства.
За последната имъ проява Кисимовъ пише: „Колибашъ е едно малко
село (Колиби) на северъ огъ Плоещъ въ политЪ на Карпатските гори,
въ землището на които има мини на петролъ (катранъ), о т к р и т и п ъ р 
в о н а ч а л н о о т ъ н а ш и п р е с е л н и ц и и з ъ С л и в е н ъ (к. м.), засе
лени въ Плоещъ, които имаха и концесия на 15 год. за експлоатиранието
имъ. Презъ годините 1865—68 това село беше се преобърнъло на цела
българска колония, дори и арендашина му беше българинъ, Лука Кирияковъ, отъ Свищовъ.
Експлоататорите на мината, съ малки исключения, беха б ъ л г а р и
(к, м.), отъ които въ поменатите години бехъ и азъ единия: отъ т е х ъ
некои направиха добро състояние, а некои изгубиха, както обикновено
става съ подобни предприятия"*).
Следъ амнистията презъ 1871 г. Кисимовъ се завръща въ Търново,
заедно съ седемте си деца, останали безъ майка презъ сжщата година.
Презъ десетгодишното му отсжтствие отъ Търново, бащиното имущество
на Кисимова било разорено отъ роднини. Тогава Иларионъ Макариополски го назначилъ за секретарь на духовния епархийски съветъ.
*) П. К и с и м о в ъ . Исторически работи. МоигЬ спомени. Часть I I I . София. 1901 г.
стр. 113 (въ подлиние).
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Спокойниятъ животъ въ канцеларията не е задоволявалъ душевните
потребности на Кисимова и той я напуща следъ няколко месеца, за да
се предаде и търси щастието си въ „специалното (си) предприятие" —
търсене на минерали въ нашата земя.
„Душата ми, пише той, желаеше по-широкъ кржгозоръ отъ колкото
можеше да ми даде една духовно-църковна канцелария". (Исторически
работи, часть II. стр. 15).
Кисимовъ е чувствувалъ, че има охолность и възможность да се
залови „систематически съ едно предприятие, което за капиталъ не
изискваше друго тогива, освенъ време и ходене" — диренето на соль
и катранъ. Опитътъ и практиката му въ Румъния сж. го насърдчавали
да не се бави съ издирванията си въ България. До тогава рударството
е било малко познатъ, или забравенъ, поминъкъ. Подъ името рудари,
нашити българи с к разбирали най-вече промивачите на злато въ реките.
За експлоатирането на некои железни руди, турската власть е за
дължавала раята да работи ангария и затуй „тая именно насилническа
система въ експлоатирането на железните рудници даваше основния
страхъ въ населението, че всека открита рудница носи робство за мест
ното население, и за това подъ народна клетва, то, населението, пазеше
откриването на всички ископаеми руди, освенъ каменните кариери. Пър
вия примеръ у насъ за свободно експлоатиране на рудници беше онова
на каменните вжглища въ Тревненския балканъ, дадено съ правител
ствено разрешение на Стефанъ ефенди Карагьозолу за гориво на спирт
ната му фабрика въ Търново (1865—75 г.). (Исторически работи часть II
стр. 29).
Освенъ личния си опитъ отъ Румъния, Кисимовъ е черпалъ сведе
ния отъ едно руско ржководство: „Соль", въ което се давали указания
за произхода и образуването на каменната соль, както и за знаците,
които тя оставя върху почвата.
П. Кисимовъ е тръгналъ самичекъ изъ околностите на Търново,
изъ еленския, тревненския балкани, Тузлука, Плевенско и Свищовско,
за да разпитва населението где има солени кладенчета, солени поляни
и по кои места добитъка, следъ дъждъ, лиже солената трева и пр.
Такова пжтуване по полета и гори е било опасно за живота, както
поради върлуващи разбойници, така и отъ самата власть, която е пре
следвала лица, скитащи безъ работа.
На познатите си Кисимовъ е обяснявалъ, че лекари сж му пред
писали да се разхожда на конь, по здравословни причини.
За да има по-големъ успехъ той се е сдружилъ съ единъ иманяръ,
жаденъ за богатства скрити въ земята, а за да бждатъ увлечени като
помощници и други малджии (иманяри) Кисимовъ е скроилъ легенда за
едно тежко имане, заровено на М Е С Т О Т О , дето той е предполагалъ, че
ще открие каменна соль. Това место е било въ Тузлука, между турските
села Рамкьой, Чобанкьой и Мжстжнлари.
Презъ есеньта на 1872 год. Кисимовъ отишелъ въ Цариградъ, за
да иска концесия за добиване на соль. Дотогава турската държава не е
имала законъ за добиване на рудна соль и Кисимовъ е требвало да
прави много постжпки, презъ течение на две години, докато се изработи
такъвъ законъ.
За да засили молбата си Кисимовъ се връща въ Търново, посещава
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скритомъ соления изворъ, прави чертежъ на периметъра за концесията
и го прилага къмъ молбата си. Най-сетне, турското правителство е из
дало презъ 1874 год. законъ за рудната изкопаема соль, но той (законътъ)
е съдържалъ тежки условия за предприемача*).
По този поводъ Кисимовъ съ горчевина разсъждава: „предприемачътъ би рискувалъ капиталъ подиръ една работа още не издирена
добре и почти неизвестна: солената вода не бъше още соль, намерена
и готова за експлоатация, както разбираше талимата и мазбата" (тамъ,
стр. 33—34).
Той тогава предложилъ и концесията била отложена за по-късно.
При това съдружникътъ му Д. Нотовичъ се разочаровалъ отъ бавежа на
забогатяването и се отказалъ отъ предприятието.
Кисимовъ и този пжть не се отчаялъ, а намислилъ да образува
„Акционерно рударско дружество" отъ мъстни капиталисти, за което
написалъ нуждния уставъ.
И сега се оправдала, бележи иронично Кисимовъ, пословицата за
българския характеръ: „до гдето не види 40 оръхи на дървото, не за
махва сопата да брули" — записалъ се е само единъ акционеръ, търнов
ския търговецъ въ Цариградъ Стефанъ Камбуровъ.
Обреченото на неуспъхъ, още въ началото си, предприятие съвсемъ
заглъхнало сръдъ вихъра на събитията презъ 1876 год. и освободител
ната война на следнята година.
Следъ Освобождението, щомъ презъ 1879 год. се образувало пър
вото министерство въ София, Кисимовъ подновилъ молбата си, съ преписъ отъ превода на турския законъ, предъ финансовия министъръ Гр.
Начовичъ, за да получи позволение и направи нужднитт* разноски при
соления изворъ.
Изпратенъ билъ държавенъ инженеръ-геологъ (руски офицеръ) да
разкопае соления изворъ, но планътъ му излъзълъ несполучливъ: блик
налата вода заляла изкопаната яма и, като не могли да я изчерпятъ,
попречила да б ъ д е намерена посоката на соления изворъ. Така се сло
жило край на злополучнитъ опити, които Кисимовъ е правилъ при два
режима — турската и българската власть.
Кисимовъ разправя за още единъ свой опитъ да открива соль край
гр. Кутловица (сега гр. Фердинандъ) и за дирене на оловна руда при
Етрополе. Въ свободна България той заема висши служби въ съдебното
ведомство, предава се на политическа дейность, пакъ бива емигрантъ,
затова е изоставилъ опитите си за дирене на минерални богатства. Само
съ интересъ е следилъ почините на други като него търсители.
Въ преждевременностьта, както и въ липсата на подходящи усло
вия и капитали за такъвъ родъ дейность, той впрочемъ самъ се е убедилъ, когато пише относно оловната руда при Етрополе: „Да се опита
разработването й сега у насъ нема нито тая предприемчивость, нито
нуждните капитали за рискуване; може, съ време, когато съобщенията
станатъ лесни и евтини, при изобилните мини на каменните въглища,
които постоянно се откриватъ въ нашите балкани" (тамъ стр. 36).
П. Кисимовъ не съжалява много, че опитите му да открие земни
богатства в ъ страната с ъ останали безуспешни. Той се утешава, че е
*) Текстътъ на тоя законъ е даденъ въ преводъ на стр. 38—43. Исторически
работи, ч. I I , 1900 год.
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можалъ да предизвика издаването на законъ отъ турската власть за
изкопаема рудна соль „единствения резултатъ на моето ходене въ Цариградъ и на моето многошумно лутане подиръ тая работа, коята мате
риално ми струва твърде скжпо" (тамъ, стр. 38).
Все пакъ имало е резултатъ отъ тая Кисимова дейность: по-богати
българи сж се заинтересували презъ 90-те години на миналото столътие
отъ неговите издирвания и сж. ги продължили.
А турския законъ, издействуванъ съ лични усилия на Кисимова, е
билъ въ сила у насъ до гласуване отъ Народното събрание, презъ 1891
година, на новъ български „Законъ за мините (рудниците)" много понасърдчителенъ за този родъ предприятия.
•X-

Пантели Кисимовъ е предвестникъ на българската минна индустрия,
макаръ да не е смогналъ да сложи нейното начало. Съ своята упорита
воля, подвижность и издържливость П. Кисимовъ прави неколко опита
за стопански предприятия презъ годините на робство подъ турците,
като не остава чуждъ и на политически замашки противъ тая власть, и
ако все не успева, дава примеръ на неуморна дейность и прозрения,
които много по-късно се подематъ и осжществяватъ отъ по-подготвени,
предприемчиви и богати българи.

СТОПАНСКИ ПРЕГЛЕДЪ
СА5115 В Е Ш
Развитието на събитията въ Ср-Ьдна Европа
презъ последните месеци е известно. Резултатътъ б-Ьше военното унищожение на Полша за 20 дни. Началото бЪше Данцигъ. Докато за Германия Данцигъ бЪше народностенъ
въпросъ, за Полша той б-Ьше въпросъ на
стопански интереси. Ето защо, следъ като
вече е известно колко скжпо плати тази елавянска държава за запазването на ГБЗИ интереси, които е модерно да се наричатъ
„жизнени", умъхтно е да се запитаме: БЪха
ли въ сжщность полскитъ- стопански интереси толкова тътно свързани съ него и
означаваше ли наистина отнемането му отъ
полската митническа система едно катастрофално върху полската стопанска независимость.
Ето н-вколко въпроси, които се осветляватъ различно отъ различни източници и на
които ние ще дадемъ едно обяснение, доколкото наличнитъ- данни ни позволяватъ да
направимъ това.
Народностните претенции на Германия не
се нуждаятъ отъ обяснения. Т-Ь сж толкова
ясни, колкото и всички национални въжделеления за обединяването на едчнъ народъ въ
една държава. Затова и тукъ н-вма да се занимаваме съ преценка на гЬхната морална и
политическа тежесть, нито съ основател-

ностьта имъ, която, отъ това гледище, се
явява като неоспорима,
По интересни, като по-мжчно доказуеми,
се явяватъ претенциите на Полша.
се
свеждатъ до следното: Данцигъ е наистина
нтшски градъ по население (само 10% отъ
населението му е полско), но той е свързанъ
неразривно съ Полша, защото лежи на
устието на р^ка Висла, която е главниятъ
воденъ полски пжть отъ пжтрешностьта къмъ
морето и защото безъ полския хинтерландъ
и стоковъ трафикъ той е оежденъ на западане. Но не сж само грижите за благоденствието на германския градъ Данцигъ, които караха Полша да се грижи толкова за
попрЪчването на неговото свързване съ Германия. Главната стопанска причина за настойчивото и решително полско становище
би могла да се търси въ страха, че прехвърлянето на морския излазъ на Полша въ чужди
ржце ще отнеме иезавимостьта на страната
въ търговско и стопанско отношение.
Въ полза на полската и германската тези
се привеждатъ много аргументи, които ще
изброимъ тукъ въ най-общъ видъ.
Първит* основания на Полша да претендира за свободния градъ да остане като такъвъ, иматъ исторически характеръ. Така,
изтъква се, че следъ основаването на Дан-
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цигъ презъ 1308 година отъ тевтонските
князе, презъ 1454 година градътъ е билъ
завзетъ отъ полския краль Казимиръ. Следъ
окончателното разд-Ьляне на Полша Данцигъ
става градъ съ специални статути, а презъ
1793 година минава подъ пруска власть. Въ
1807 година, следъ Тилзитския миръ, на Дан
цигъ се възстановяватъ правата на свободенъ
градъ, но при участието въ него на полски
гарнизонъ. Въ 1814 год. Данцигъ още вед
нъжъ се връща въ пруски ржце и загубва
привилегиите си на свободенъ градъ. Найпосле, следъ злополучния край на световната
война за Германия, на Данцигъ се възвръщатъ правата на свободенъ градъ подъ по
кровителството на Обществото на народиттз,
чиито представитель докрай остана като формаленъ носитель на правата на върховния
покровитель на града.
Би било пресилено, обаче, да се каже, че
следвоенниятъ данцигски въпросъ изниква
едва отъ 1933 година насамъ, т. е. отъ зае
мането на властьта въ Германия отъ националъ-социалистигв. Едни неприязнени отно
шения между свободния градъ и Полша сжществуваха още отъ първигЬ дни на възкръс
ването на Полша и на Данцигъ като сво
боденъ градъ. Така, още презъ 1920 година,
когато болшевишкитЬ войски бъха предъ
Варшава, Данцигъ не допусна да минатъ
презъ негова територия мунициигЪ, поржчани отъ Полша. Отъ тукъ води началото си
и полската идея да се създаде едно чисто
полско пристанище, което да бжде свързано
непосредствено с ъ страната. Така се роди
Гдиня, на около 25 километра западно отъ
Данцигъ. Може би това пристанище няма
ше да се изгради и полската търговия щъше
да минава въ много по-голъмъ размъръ презъ
Данцигъ, ако презъ 1920 година жителите
на свободния градъ не бъха обявили толкова
ръзко, че Полша не може и не требва да жи
в е е свободенъ политически животъ и че тя
ще бжде отново поделена и погълната отъ
други държави — респективно Германия и
Русия.
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значение за полския износъ, отколкото за
полския вносъ. Отъ сжщата таблица проли
чава, че намалението на трафика презъ Дан
цигъ презъ годините на световната криза
въ сравнение съ предкризисния периодъ
н е м о ж е да с е о т д а д е и з к л ю ч и т е л 
н о н а з л а т а в о л я н а П о л ш а , която
фаворизира износа и вноса си презъ Гдиня.
Но все пакъ, остава на лице факта, че до
като презъ 1928 година трафикътъ презъ
Данцигъ е повече отъ четири пжти по-го
лемъ отколкото презъ Гдиня, презъ 1938 го
дина Гдиня надминава Данцигъ с ъ повече
отъ 30%. На това отъ страна на Полша се
възразява, че е нейно право да развива и
разширява своето пристанище на балтий
ското море, стига това да не се отразява ги
белно върху Данцигъ, какъвто е и случаятъ.
Но отъ германска страна се правятъ други
сравнения, които показватъ, че наистина Дан
цигъ се злепоставя въ сравнение съ Гдиня.
За да докажатъ това, Т Б сравняватъ трафи
ка по стойность, който е билъ следниятъ:
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:
Отхвърляйки това твърдение, въ смисълъ,
79 135 536 655 762 948 1.198 1.183
Гдиня
че намалението на трафика презъ Данцигъ
376
Д а н ц н г ъ 1.476 1.492 408 412 355 377 416
не е големо и е предизвикано отъ стопан
ската криза, Полша изнася следните цифри
за развитието на трафика по тонажъ презъ
Картината, представена отъ горната та
Данцигъ и Гдиня: (вж. горе въ десно).
блица, е съвсемъ различна отъ тази, която
Както се вижда отъ горната таблица и ни дава трафикътъ презъ двете пристанища
двете пристанища иматъ много по-големо по тонажъ. Явно е отъ горепосочените
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цифри, че Полша е отправяла по-ценните си
стоки презъ Гдиня като е оставяла за Дан
цигъ обемистите, но малоценни стоки, меж
ду които на първо место стоятъ вжглищата.
Въ действителность Данцигъ има основание
да се оплаква отъ запазването на приблизи
телно сжщия о б е м ъ на трафика, но сил
ното намаляване на с т о й н о . с т ь т а м у ,
защото това се отразява зле върху обще
ствените му финанси, които черпятъ значи
телна часть отъ приходите си отъ облагането
съ данъци на стоковия трафикъ. Така, докато
износътъ презъ Данцигъ на други стоки,
освенъ вжглища, е спадналъ презъ 1937 год.
въ сравнение съ 1928 съ около 200,000 тона,
вносътъ презъ сжщото пристанище на стоки
други освенъ метални руди, се е покачилъ
само съ 88.000 тона. Презъ сжщия периодъ
износътъ презъ Гдиня на други продукти,
освенъ вжглища, се е покачилъ съ повече
отъ 55.000 тона, докато вносътъ на други
материали, освенъ метални руди, се е увеличилъ на близо 1.270.000 тона. Отъ друга
страна презъ Данцигъ напоследъкъ не се
изнасяха почти никакви млечни продукти,
докато въ миналото износътъ имъ презъ
свободния градъ б е ш е твърде значителенъ.
И много други артикули, които въ миналото
участвуваха съ значителни количества въ
Данцигския трафикъ, сега изчезнаха отъ
списъка на стоките, съ които се подхранва
неговия стопански животъ. Така, докато презъ
1929 год. споредъ сведенията на английското
списание „Економистъ", презъ Данцигъ сж
били изнесени 212.000 тона полска захарь,
презъ 1938 год. не е изнесенъ нито единъ
тонъ: презъ 1929 год. презъ Данцигъ минаха
81.000 тона циментъ, а презъ 1938 г. само
500 тона, докато презъ Гдиня трафикътъ на
цимента се увеличи отъ нищо за 1929 год.
на 54.000 тона за 1938 год. Къмъ Гдиня се
насочи почти изцело и вносътъ на медь и
на цинкъ. Въ резултатъ на тази покровител
ствена политика къмъ Гдиня, участието на
Данцигъ въ полския вносъ намаля на 0.8
милиона тона за 98 милиона злоти, докато
вносътъ презъ Гдиня се увеличи на 1.3
милиона тона за 698 милиона злоти.

Разбира се, това положение на нещата
доведе до остри протести отъ страна на Данцигското правителство предъ полското, а по
следното отговори, че то не може да остави
78% отъ външната си търговия, т. е. частьта,
които се пада на морския трафикъ, да се
извършва презъ пристанище и при условия,
която се намиратъ подъ преките заповеди
и контролъ на Берлинъ. При това, спадането
на участието на Данцигъ въ обема на пол
ския вносъ и износъ споредъ полското пра
вителство не требва да се счита като голема
вина на Полша, защото преди да се до^де
до това намаление на данцигското участие,
благодарение на Полша свободниятъ градъ
доби единъ трафикъ, който никога не е
ималъ. Така, срещу единъ обслуженъ тра
фикъ отъ 1.84 милиона тона презъ 1920 год.,
дори следъ намалението на трафика презъ
1938 год. въ ржцете на Данцигъ остана
единъ трафикъ отъ 6 милиона тона, или с ъ
повече отъ 350% въ повече, отколкото сво
бодниятъ градъ имаше безъ помощьта на
Полша. Защищавайки своята теза, поляците
изтъкватъ, че дори и снабдяването на Дан
цигъ с ъ инсталации не е било пренебрегнато
презъ време на сътрудничеството му с ъ
Полша, защото само отъ 1930 год. насамъ,
полското правителство е изразходвало по
вече отъ единъ милиардъ лева за подобрение
на съоржжеиията на Данцигското приста
нище.
Въпреки това, въ своята речь отъ 31 августъ, предшедствуваща обявяването на вой
ната, Хитлеръ заяви, че той ще се бие, за
щото не може да позволи Полша да изпраща
ултимативни ноти на Данцигъ и защото „не
туря край на митническите мерки, предна
значени да разсипятъ стопански Данцигъ".
На това поляците отговарятъ, че никога въ
своята история Данцигъ не се е радвалъ на
такъвъ стопански разцветъ, на какъвто се
радва следъ двадесеть години полски надзоръ.
Ето така се постави стопанската страна на
въпроса за Данцигъ и така се разви стопанскиятъ споръ между двете големи държави
— Германия и Полша.

ТЪРГОВИЯТА НА БАЛКАНС :игв НАРОДИ И ВОЙНАТА
въ територията на страната, за да се гарантирать военните транспорти, макаръ и въ
мирно време; 3. Забраните за износъ на ре
дица важни износни артикули на балканските
страни и 4. Обявяването на почти всички
износни артикули на балканските страни за
контрабандни отъ страна на Англия, пора
ди което морскиятъ рискъ надхвърля рам
ките на обикновения воененъ морски рискъ.
Макаръ и запазвайки неутралитета си, бал
канските държави, които желаятъ да продължатъ търговията си с ъ всички страни, се

Започването на военните действия поста
вя балканските народи въ едно особено по
ложение по отношение на техната търговия.
Върху развитието на външно-търговските от
ношения сега влияятъ много повече фактори,
отколкото въ миналото. Между тези нови
фактори най-важните сж: 1. прекжсването
на пжтищата съ крайния западъ и с ъ Се
вера, 2. ограничаването на вагоните, които
чуждите железопжтни администрации отпус
каха за улесняване на чуждия транспортъ,
както и задържането на повече свои вагони
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намиратъ въ едно положение като между
чука и наковалнята. Вс+.ко засилване на из
носа къмъ една отъ воюващите страни се
таксува отъ другата като нарушаване на не
утралитета и влече следъ себе си нови ре
пресии върху балканските държави. Това е
отъ особено големо значение, като се има
предвидъ, че Англия въведе системата на
стопанската блокада на Германия и дори
създаде специално министерство на стопан
ската блокада.
Отъ друга страна, за да се характеризира
международното стопанско положение на
балканскитъ държави, требва да се изтъкне,
че те иматъ относително голема важность за
Германия като производителки на хранител
ни произведения, отъ каквито тя се нуждае
силно въ последно време. Досегашното на
сочване на външната търговия на балкан
ските държави сжщо така беше отправено
въ голема степень къмъ Германия, като тази
държава обемаше средно 50% отъ общия
балкански износъ. При това, тенденцията на
развитие на външната търговия л р е з ъ по
следните години и месеци преди войната
беше къмъ развитие на германското участие
въ балканската търговия.
Следъ започването на военните действия,
външпо-техническите причини (прекжсване
на пжтища, морски рискове, контрабанда и
т. н.) ще повлияятъ за едно засилване на
балканската търговия съ Германия. Тогава,
отъ интересъ е да се види, какъ се схваща
отъ германска страна бждащото развитие на
международните търговски отношения и поспеннално на тия на Балканите и Германия.
Въ единъ отъ септемврийските си броеве
„Франкфуртеръ цайтунгъ" вижда постави
лите се проблеми по следния начинъ: Той
признава, че балканските народни стопан
ства сж поставени при нови положения и
иматъ да се справятъ съ нови задачи, които
особено въ началото на военните действия
иматъ преходенъ характеръ. Отъ техното
правилно разрешаване, обаче, споредъ вест
ника ще зависи дали международния сбменъ
на Балканите съ Германия ще може да се
развие въ нормални граници и да тръгне по
предначертаните му релси. Въ най-обща
форма, предвижда се, че германските нужди
отъ стоки, каквито се изнасятъ отъ Балка
ните, ще се увеличатъ, което означава, че
клиринговите остатъци въ полза на балкан
ските държави при уреждането на платеж
ните отношения между т е х ъ и Германия,
ще требва да се заплащатъ съ увеличенъ
износъ на машини и други готови фабрикати,
които Германия ще произвежда за износъ.
Поддържането на външната търговия на
Германия съ балканските страни налага да
не се почувствуватъ никакви празднини въ
немските доставки, чрезъ които се заплаща
всеки износъ въ Германия.

Би требвало да се отбележи, че новата
военно-стопанска проблема, която се явява
при поддържането на търговския обменъ
между Германия и Югоизточните европей
ски държави, не се различава отъ мирно
временните проблеми по сжщество, а само
по обемъ. Защото и въ мирно, както и въ
военно време винаги е стоялъ висящъ в ъ просътъ какъ ще заплаща Германия вносътъ
си отъ балканските страни и какъ ще урав
нява кредитните остатъци по клирингите
имъ, които кредитни остатъци не редко възлизатъ по на единъ милиардъ лева.
Военното стопанство, което винаги се
сблъсква съ ограничения на вноса, води есте
ствено до едно желания у страните, които
биха пострадали отъ ограничението на вноса,
да си изградятъ свои собствени индустрии,
които да задоволяватъ вжтрешните имъ нуж
ди. Тъкмо въ тази възможность, балканските
страни и по-специално Унгария и Югославия
да си изградятъ свои индустрии, които да
изместятъ вноса отъ Германия, в-къ Франк
фуртеръ цайтунгъ вижда една отъ големите
опасности, които заплашватъ германо-балканския стокообменъ. Зашото, основатъ ли
се на Балканите индустрии за такива про
изведения, каквито досега доставяше Герма
ния, автоматически се намаляватъ платежни
те способности на Германия, ще започнатъ
да оставатъ неизползувани излишъци по кли
рингите и това ще води до сътресения въ
страните—износителки на балканите.
Въ сжщность, обаче, опасностьта не е
толкова голема до момента, до когато бал
канските страни ще продължатъ да се въоржжаватъ и докато германската индустрия
ще насмогва да задоволява въоржжителнигЬ
нужди на собствената си армия и на стра
ните, съ които поддържа оживенъ стоко
обменъ.
Отъ друга страна, възможностите на нем
ската индустрия не се изчерпватъ съ въоржженията, нито само с ъ производството на
тежката индустрия. Следъ завземането на
Полша и нейните огромни гори, ще може
да се засили бързо производството и на из
куствена вълна и други тъкани, с ъ което да
се заместятъ доставките на естествена вълна,
памукъ и др. произведения, които Германия
доставяше въ качеството си на посредникъ,
на малките балкански държави. Щ е се раз
вие и пласментътъ на лекарства и медика
менти, или по-общо — на химикали.
Освенъ това, сжществува възможностьта
да се уредятъ и трижгълни компенсации съ
Италия, която изнася за Балканите доста стоки
а отъ друга страна е пасивна къмъ Герма
ния, отъ която доставя вжглища, руди и
други произведения. Въ този случай, вместо
Германия да получава отъ Италия преко
плащане на вземанията си, може да уреди
едно покриване на часть отъ балканския си
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вносъ посредствомъ италиански лирети. Раз
бира се, за осжществяването на една по
добна тристранна платежна спогодба сж
необходими още редица елементи на пръка
търговска връзка между Италия и Балканите,
на които тукъ нема да се спираме.
Отъ гледището на балканските страни
пъкъ, търговията съ Германия е единъ отъ
най-жизнените въпроси. Народните стопан
ства на тези страни вече се приспособиха
къмъ германския пазаръ и неговите изисква
ния, което пъкъ ги прави не напълно при
годни за стопански връзки съ некои други
страни. Освенъ това, национализирането на
английската
лира,
франка и т. н., т. е.
премахването на твхната международна пла
тежна способность изравнява възможностите
за плащане между Германия и Англия или
Франция. Това значи, че за да се поддържа
единъ усиленъ стокообменъ съ Англия и
Франция, требва да сж на лице сжщите го
реизброени условия, които сж необходими
и за търговията ни съ Германия.
Ето защо, следъ избухването на войната и
премахването на свободните девизи, търго
вията съ страните на крайния западъ не
представлява за Балканите онези изгоди,
които представляваше въ мирно време. Още
повече, когато балканските страни винаги
стоятъ подъ подозрението, че служатъ за
търговски посредници на Германия и вно
сътъ на сурови материали по море отъ чуж
бина за т е х ъ ще бжде строго контролиранъ, а и твърде често конфискуванъ отъ
английската флота.
Доколко външната търговия на Балканите
съ Германия е жизненъ въпросъ за първите,
и доколкото опасностите отъ прекратява
нето на търговските отношения с ъ Райха
има практически, а не теоретически после
дици, проличава отъ състоянието, въ което
изпадна Турция следъ присъединяването си
къмъ английския блокъ и започването на
военните действия.
Макаръ и Турция да беше единъ отъ го
лемите износители на грозде, презъ първите
три седмици на войната отъ тамъ сж били
изнесени само 200 кгр. грозде, докато отъ
България за този периодъ беха изнесени
около 20 милиона кгр. Целиятъ турски печатъ изтъква, че такава стопанска криза се
появява въ Турция за първи пжть отъ 25
години насамъ. И което е още по-печално
за тази страна, тамъ има доста много по
ржчки за Швеция и Норвегия, но т е не мо
гатъ да се изпълнятъ, защото Германия не
пропуска турските вагони презъ територията
си, а по море не може да се изнася поради
опасностите
въ Атлантика и Северното
море. Отъ друга страна параходните дру
жества сж увеличили навлата въ такава сте
пень, че сж направили почти невъзможенъ

износътъ за далечните брегове. Турската
преса престана вече да пише и за надеж
дите, че Англия ще започне да купува уси
лено нейните произведения. Отъ друга страна
въ областьта на вноса сж засегнати много
важни клонове и Турция сега страда отъ
липса на медикаменти и отъ аптекарски
принадлежности. Запасите въ складовете сж
твърде малки и при силното търсене и запасяване на войската и частните лица, бързо
се изчерпватъ.
На вжтрешния пазаръ и въ областьта на
доходите на населението сжщо така се от
белязва голема криза. Цените на най-важ
ните артикули, каквито сж лешниците, ста
фидите и тютюните, сж спаднали, но особе
но низки сж цените на лещницитв и ста
фидите. На селяните, които ги произвеждатъ,
се даватъ понастоящемъ аванси отъ коопе
рациите, но не е известно доколко ще може
да се посрещне съ такива аванси целиятъ
излишъкъ отъ производството на тези арти
кули. Отъ друга страна, нивото на живота
се понижава поради поскжпването на облек
лото, на строителните материали и въобще
на строежа и наемите.
Доколко е големо забъркването въ Турция
поради прекратяването на търговията с ъ
Германия, проличава и отъ това, че тамъ
цените на всички стоки, които се доставятъ
предимно отъ Германия сж се покачили съ
300 до 400%. Цените на стъклото и на стъ
клените произведения сж се покачили съ
300о/о, тъзи на металите и металните произ
ведения съ около 400%, а на електротехни
ческите материали съ близо 300%.
Спадането на цените на износните арти
кули, пъкъ се движи средно между 30 и 40%.
Ето въ такова положение изпадна Турция,
която не е най-силно свързаната съ Герма
ния страна на Балканите. Такава еждба
очаква и останалите страни, които биха ж е 
лали да прекженатъ връзките си съ Райха.
Наистина, не може да се твърди, че това
положение въ Турция ще продължава вечно,
защото въ економиката винаги се намиратъ
изходи и заместители на известни пазари и до
ставчици. Но дори и преходна да е, тази криза
разстройва достатъчно силно стопанството.
Поради особеното положение на балкан
ските страни и на техното стопанство, следва
да се приеме, че те ще водятъ непременно
неутрална политика по отношение на всички
воюващи страни, но при тази неутрална по
литика търговията съ Германия ще требва
да бжде напълно запазена, а износътъ къмъ
далечните западни страни осигуренъ както
по отношение на военните рискове отъ по
гиване на пратките, така и по отношение на
плащането, което при днешните обстоятелства
може да става въ стоки и то предимно въ
сурови материали и машини.
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НОВАТА ДЪРЖАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЮГОСЛАВИЯ И НЕЙНОТО СТОПАНСТВО.
Безспорно е, че съ споразумението Цвт,тковичъ-Мачекъ, което означава първоначал
ното, но не и окончателно разрешаване на
хърватския въпросъ, за Югославия настжпва
най-важното събитие въ нейния държавенъ
животъ следъ основаването на държавата
презъ 1918 година.
Макаръ и центърътъ на тежестьта при
хърватския въпросъ да лежи повече въ об
ластьта на етническите и политически проб
леми, отколкото въ тая на стопанските, но
вата уредба ще даде своето отражение и
върху стопанския животъ на страната, които
требва да се изложатъ предъ читателите на
„Економистъ".
Разглеждането на новата държавна система
се оправдава още и затова, защото тази
система представлява отъ себе си едно но
вовъведение въ държавното право, то пред
ставлява пръвъ подобенъ случай въ историята
на света.
Какво е въ сжшность сегашното ново
държавно устройство на Югославия?
Тя вече не е унитарна държава съ единно
държавно ржководство, каквато беше до
спогодбата, защото съ чл. 4 на издадената
наредба въ връзка съ реорганизацията на
държавата, на увеличената хърватска бановина
седаватъ суверенни права въ редица области
на социалния, културенъ и стопански животъ.
Хърватско занапредъ ще има свой „Съборъ",
т. е. законодателно събрание, ще има и
свой банъ, който ще има суверенни права
въ известни области, защото множество актове
ще се узаконяватъ само отъ него и събора,
безъ общата държавна власть да има н е каква възможность да повлияе било на бана
било на Събора за изменяването па тия
актове.
Автономията на Хърватско, която се раз
простира върху повечето отъ административ
ните и стопански отдели на държавната дей
ность, се засилва и отъ това, че на Хър
ватско се определя отделна територия, върху
която законодателната и административна
власть на банството е въ сила и може да
доведе до различни фактически и правни по
ложения, отколкото сж тия, установени въ
другите краища на държавата. При това,
съгласно спогодбата, която влезе въ законна
сила, макаръ и да подлежи на допълване,
властьта на Банството (законодателна и уп
равителна) е окончателна за хърватската те
ритория.
Съгласно досегашното държавно право,
ако една държава не е унитарна, тя требва
да бжде съюзъ отъ държави, защото не може
да се каже, че при хърватския случай сжществуватъ некакви колониални отношения
на върховната държавна власть къмъ часть
отъ територията. Въ случая, хърватската

борба беше за спечелване на права, а не за
загубването имъ; но немаме и съюзъ отъ
държави, защото нема друга часть отъ те
риторията, която да се ползува съ териториториални законодателни и административни
привилегии, както е хърватската бановина.
Това е именно новото и — сигурно —
временното въ организацията на югослав
ската държава. Това е, което ни кара да
мислимъ, че сегашната държавна организа
ция е само преходна, като въ последствие
ще се дадатъ автономни права и на други
територии, населени съ отделни етнически
групи, за да се дойде до формата на съюзъ
отъ държави, т. е. до федеративна държава.
За тази възможность се предвижда и специаленъ текстъ въ държавната наредба по
спогодбата, въ която се казва, че занапредъ
ще може да ставатъ и други подобни преуреждания на държавата, като се държи
сметка за стопанските, географски и поли
тически обстоятелства.
Безъ да се спираме на политическите
мжчнотии, които биха се появили при при
лагането на сегашната нова държавна орга
низация на Югославия, мжчнотии, които не
сж отъ най-малките, тукъ ще се спремъ на
кратко само на стопанските затруднения,
които ще съпровождатъ новата държава, тъй
както те се схващатъ отъ най-видните юго
славски економисти и отъ твърде меродав
ното списание „Народно благостанье", отъ
което заимствувпме и некои отъ гореизло
жените сведения.
Една значителна стопанска опасность, която
ще требва да се преодолява само съ добра
воля, щомъ като липсватъ принудителни
средства поради автономията на една отъ
най-развитите стопански области, това е
опасностьта, че Хърватско може да насочи
стопанските си усилия само въ свой инте
ресъ, или пъкъ въ некои случаи и обратното
— върховната власть да неглижира Хърват
ско. За да просперира една държава днесъ
не е достатъчно само да се осигурятъ еднакви
права за работа на всички граждани, необ
ходимо е още всички стопански усилия и
всички добри намерения за повдигането на
народното благосъстояние да се насочватъ
по най-кжсия и най-правиленъ пжть къмъ
крайната цель. Въ това отношение развитото
стопанство на Хърватско би требвало чрезъ
добра воля, гаранция за която се вижда въ
лицето на д-ръ Мачекъ, да се насочи главно
къмъ общодържавни интереси, а не къмъ
ограничените интереси само на областьта.
Друга опасность, която ще има да се пре
ценява следъ като се направятъ некои точни
и допълнителни изчисления, е тази, която
произлиза отъ финансовата автономия на
Хърватско. Възможно е известна часть отъ

428
приходите, които даваше на фиска хърват
ската область, вече да бждатъ насочени по
вече къмъ мастни, отколкото къмъ общо
държавни цели или къмъ подкрепата на други
краища отъ страната.
Третата опасность, която може да бжде съ
най-значителни последици, това е опасность та,
че върховната държавна власть нема да може
да провежда своите стопански планове съ
такава леснота, с ъ каквато би правила това
при унитаристична организация.
Новите времена показаха, че чрезъ пла
ново стопанство се постига много по-бързъ
напредъкъ, отколкото ако се остави всичко
само на частната инициатива. Поради това
държавата навс-Ькжде се натовари с ъ все
по-нови и все по-голт=ми стопански задачи.
Необходима е на всека държава една активна
стопанска политика, която да бжде доста
тъчно гъвкава, за да може да се бори съ не
благоприятните влияния на международните
условия върху националното стопанство. По
некога е необходимо да се забранява по
строяването на фабрики отъ известенъ
браншъ или въ известна область, другъ пжть
подобни предприятия се налагатъ, а напоследъкъ и въ областьта на земеделието се
изработватъ големи и подробни планове,
които се прилагатъ въ кратки срокове.
За всички тЬзи големи мероприятия едни
държавни форми сж най-пригодни, а други
сж най-малко пригодни.
Въ това отношение, както това добре се
забелязва и отъ югославските економисти,
новата държавна организация на Югославия
значи крачка назадъ. Една федеративна дър
жава по дефиниция и по необходимость
требва да бжде демократична, защото феде

рацията се търси, за да се оежществи сво
бодата и да се избегне принудата. А това
значи, че въ такава държава много по-мжчно
ще може да се провежда планова държавна
политика, а още по-мжчно—бързи мерки и
еластично стопанско управление. Независимо
отъ тази индивидуално политическа харак
теристика на държавата, която не е отъ пол
за за бързото развитие на стопанството, тукъ
се намесватъ и локалните интереси, които
най-често ще бждатъ въ противоречие с ъ
общо-държавните. Една необходимость за
държавата често пжти може да требва да се
изпълни за сметка на известни загуби на
Хърватско. Това значи, че безъ добра воля
автономната область Хърватско ще й се въз
противи и ще се дойде до затруднения.
Наистина, добрата воля често пжти пре
одолява всички спънки на системата. Но при
уреждането на единъ държавенъ строй и при
едни съвременни условия на стопанисване
д о б р а т а в о л я , която е лично качество,
а не държавна система, може некога да
липсва.
Въпреки тези стопански неудобства, оба
че, които не сж непреодолими, новата дър
жавна система на Югославия означава едно
привличане на голема часть отъ населението
къмъ активно сътрудничество въ държавния
животъ, а това вече внася значително облек
чение и подобрение въ държавно-политическия животъ на нашата западна съседка,
което компенсира далечъ неудобствата, които
биха се появили въ областьта на стопан
ството. Отъ наше гледище, не остава освенъ
да пожелаемъ тази нова уредба да се раз
пространи върху всички краища на Юго
славската държава.

ВОЙНАТА, МОНЕТИТЪ И ВОЕННИТЕ ФИНАНСИ П Р Е З Ъ НЕЙНИЯ НАЧАЛЕНЪ
ПЕРИОДЪ
Паричните проблеми, които се поставятъ
въ връзка съ започването на военните дей
ствия, сж едни отъ най-сериозните за всички
участвуващи въ стълкновението държави, а
дори и за тия страни, които останаха извънъ
новия пожаръ.
Засилването на обема на паричното обръ
щение въ страните съ либерална структура
на стопанството се оценява като факторъ,
който неминуемо ще доведе до обезценяване
на монетата. Затова и следъ като Англия се
ВШГБ принудена да въведе контролъ и огра
ничения въ девизното си стопанисване и
особено следъ като спре да подкрепя с ъ
продажби на злато своя „уравнителенъ
фондъ" настжпи единъ важенъ фактъ въ
международното парично стопанство: стерлинговиятъ блокъ се разпадна. На първо
место отъ лирата стерлингъ избегаха скан
динавските участници въ блока — Естония,
Швеция, Финландия, Норвегия и Дания.

Следъ това бегетвото отъ лирата се пренесе
по целия светъ, като засегна и Югославия,
Франция, Холандия, Япония и т. н. Въ ре
зултатъ лирата стерлингъ загуби огромното
си международно значение и въ много
страни започна дори да не се купува отъ
никого. Поради този фактъ Англия, която
досега не чувствуваше сериозни нужди отъ
притежаването на чужди валути, защото са
мата нейна валута можеше да й служи за
чужда валута, отъ сега нататъкъ ще има да
се справя съ значителни девизни затрудне
ния при доставките си отъ страни извънъ
Британската империя.
Предриждайки, че ще се дойде скоро до
такива затруднения Англия предприе мерки,
които сж отъ капитална важность. Следъ като
откжена съвършено валутата си отъ златото,
тя забрани износа на злато и забрани про
даването на всички ценни книжа, притежа
вани отъ англичани въ чужбина.
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Тази последната м^рка имаше следното
значение: Понеже англичанитъ (било частни
лица или сдружения) разполагатъ съ значи
телни количества акции и облигации въ Аме
рика, то следъ като държавата ги закупи отъ
собствениците имъ, като ги заплати съ ан
глийски лири, ще разполага въ Съединените
Щати с ъ единъ огроменъ щокъ отъ ценно
сти, които ще може винаги да продаде на
пазаря и да се снабди срещу т е х ъ съ до
лари. Като се има предвидъ, че споредъ из
численията на американското правителство
чуждите притежания на акции и облигации
въ Съединените Щати възлизатъ на 7.883
милиона долара, отъ които по-големата часть
сж притежание на англичани, става ясно, че
възможностите, които си осигурява Англия
да купува стоки и оржжия въ Америка като
продава притежаваните отъ нейни поданици
ценни книжа, не сж отъ най-малките.
Девизниятъ въпросъ за страните отъ де
мократическия блокъ, обаче, презъ новата
война ще бжде по-мжчно разрешимъ откол
кото презъ миналата, защото сега те ще
иматъ национални валути, които мжчно ще
могатъ да имъ служатъ като платежно сред
ство, а отъ друга страна на некои отъ т е х ъ ,
като напримеръ Франция, ще бжде извън
редно трудно да пласира луксозните произ
ведения, които характеризиратъ нейния из
носъ, защото почти всички страни — вою
ващи и не — ограничиха вноса имъ.
Въ сжщность английскиятъ случай има
особено значение за финансирането на вой
ната отъ страна на Англия. Той предста
влява едно отчуждаване на реални лесно
ликвидни имущества, които ще бждатъ за
платени съ банкноти, издадени отъ Англий
ската емисионна банка.
По този начинъ английскитЬ спестявания
въ миналото, които се пласирваха по редъ
причини въ Сединените щати, ще послужатъ
за единъ фондъ, отъ който ще се заплащатъ
доставките на воюваща Англия отъ Съеди
нените щати. Разбира се, не требва да си
правимъ илюзии, че при една по-продължи
телна война тези ценни книжа ще бждатъ
достатъчни за финансирането на вноса отъ
Америка. За тази страна по необходимость
ще се запжти и златното съкровище на Ан
глия, отъ тамъ ще се използуватъ и послед
ните кредитни възможности при колосалните
банки на Щатите.
За Франция положението е не по-малко
тежко. Дори въ известно отношение то е
по-лошо отъ английското. Това е така, за
щото Франция не разполага съ такива ог
ромни щокове отъ ценни книжа въ Америка,
притежавани отъ френски поданици, защото
френските колонии сж общо взето по-бедни
отъ английските доминиони и защото ней
ното финансово положение е значително полошо отъ това на Англия. Франция съ право

може да разчита само на огромния си щокъ
отъ злато, възлизащъ къмъ 7 септемврий т.
г. на 97.7 милиарда француски франка, или
на около 300 милиарда лева. Къмъ този резервъ френското правителство иска да при
бави и всички авуари, притежавани отъ
французи въ чужбина, като имъ е дало
срокъ да ги деклариратъ най^късно до 1 декемврий 1939 година. Отъ тази наредба, ко
ято беше забавяна дълго време съ надеж
дата, че избегалите френски капитали отъ
страната ще се излъжатъ да се прибератъ
сами, може да се очакватъ значителни по
стжпления на девизи, но сигурно е сжщо
така, че голема часть отъ притежаваните
девизни резерви въ чужбина нема да бждатъ
декларирани и
предадени на Банкъ дьо
Франсъ, защото ако т е беха решени да носятъ рисковете на страната си, немаше
въобще да бегатъ отъ Франция.
С ъ е д и н е н и т е Щ а т и отъ своя стра
на представляватъ най-интересната неутрал
на страна, защото евентуално тя ще бжде
най-големиятъ доставчикъ и кредиторъ на
Европа презъ време на войната. Въ финан
сово отношение Съединените Щати се готвятъ да посрещнатъ масовото продаване отъ
страна на Английската банка на реквизира
ните вече английски ценни книжа въ Аме
рика. Но отъ друга страна колкото повече
продължава войната и колкото повече аме
рикански произведения се консумиратъ въ
Европа, толкова по-добре за Америка. Зато
ва и характерно е поведението на Ню-Йоркската борси. Курсовете на всички индустри
ални акции се покачватъ силно, а дневно се
продаватъ между 5 и 6 милиона парчета
акции безъ всекаква задръжка. Курсовете на
петдесеть разни акции сж се покачили за
10 дни съ 8.63% средно. Сключените сдел
ки презъ първата недела на обявяването на
войната на Ню-Йоркската борса сж достиг
нали най-големия размеръ, познатъ в ъ
историята на борсата, а именно продадени
сж били ценни книжа за 204 милиона до
лара.
Още по-интересно е, че при всеки починъ
за прекратяване на войната и при всека
речь на некой отъ водачите на воюващите
страни, сделките и курсовете спадатъ, а
щомъ се изясни, че войната ще продължи,
те се покачватъ.
Г е р м а н и я . Презъ първите седемь дни
на военните действия, паричното обръщение
въ Германия се увеличи съ 25% и достигна
10.9 милиарда райхемарки. Въ сравнение съ
миналата година увеличението на паричното
обръщение е почти двойно. Въпреки това
цените на стоките и на ценностите въобще
оставатъ стабилни, а Райхсбанкъ не пред
приема никакви мерки за защита на поку
пателната способность на монетата.
Даваните обяснения за причините на уве-
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личеното парично обръщение сж следните:
Въ Германия напоследъкъ се чувствува една
естествена нужда отъ засилване на парич
ното обръщение поради увеличената терито
рия на страната и поради засилването на
производствената дейность. Последното пъкъ
увеличение на обръщението презъ първата
седмица на военните действия, което без
спорно не може да се извини съ общостопански причини, произлиза отъ увеличената
нужда на населението и на войските отъ пари
поради мобилизацията.
Както е известно, всеко парично обръще
ние указва влияние върху цените и състоя
нието на пазаря посредствомъ две свои ве
личини: количество и бързина на банкнот
ното обръщение. Въ случая на германската
мобилизация, увеличението на количеството
на парите се компенсира отъ намалението
на бързината на обръщението имъ. Съ тръг
ването на война всеки войникъ, всека дру
жина и по-голема войскова часть взематъ
пари съ себе си, за да могатъ при евенту
ална нужда да си послужатъ съ т е х ъ . Но
поради военните действия, поради липсата
на пощенско-влогова връзка между войските
и родината, огромна часть отъ взетите пари
оставатъ извънъ обръщението, при това не
за единъ или два дни, а за седмици и по
некога за месеци. Въ този периодъ на отне
мане отъ пазара на големи количества отъ
пари, върху стопанството на Германия би се
проявило едно силно дефлационно влияние,
ако държавата не пуснеше нови пари, които
да заместятъ тези, взети отъ войските и
нуждата отъ парични средства, която се на
лага поради намалената скорость на обръ
щението.
Погледнато отъ принципна гледна точка,
това твърдение е право за първия периодъ
на военните действия, когато несигурностьта
е по-голема и не е настжпило още обикно
веното успокоение, което следва следъ пър
вите напрежения. То може да се укаже в е р 
но дори и за целия периодъ на военните
действия, но все пакъ требва да се изтъкне,
че увеличаването на паричното обръщение
безъ инфлационистични последствия може
да става само до известна степень и то дотелкова, доколкото новите монети ще уравновесятъ тезориранитЬ пари отъ населението
и предприятията както и намалената ско
рость на обръщението.
Не стои така въпроса, обаче, съ едно зна
чително по-големо увеличение на обръще
нието, което би достигнало напримеръ н е колкократния размеръ на обръщението отъ
предивоенния периодъ. Би требвало да се
приеме, че щомъ като инфлационистическото
пускане на банкноти надмине границата на
дефлационистическото влияние на страха и
войната, ще требва пакъ да последватъ извест
ните и страшни по своите последствия сто

пански смущения, каквито въ най-големъ
размеръ преживе Германия презъ 1920 —
1923 година.
Но и за този случай германците иматъ
нова теория, която представлява изключителенъ интересъ както отъ научно, така и
отъ практическо гледище, те казватъ така:
Инфлационистичните прояви се явяватъ като
последица на нарушеното равновесие между
търсенето и предлагането на пари като
разменно средство, т. е. на едно увеличение
на парите въ много по-големъ размеръ, отъ
стоките. Вследствие на това нарушено рав
новесие влиза въ сила закона за търсенето
и предлагането, който казва, че стоката
(респ. парите), която се намира въ излишни
количества на пазаря, се обезценява. Но
това е верно само при либералното сто
панство, гдето ЦЕЛИЯТЪ стопански животъ
е поставенъ на базата на търсенето и пред
лагането.
Въ случай, че вместо либералното сто
панство имаме едно напълно организирано и
дирижирано стопанство, тези прояви на уве
личеното парично обръщение нема да намерятъ приложение, защото властьта, а не
търсенето и предлагането, определя цените
и количествата на стоките, които могатъ да
се консумиратъ. При либералното стопанство
бвше позволено на единъ производитель или
търговецъ да използува затрудненото поло
жение на своите контрагенти и да извлече
отъ него допълнителни печалби. Днесъ въ
повечето страни на света държавата пре
следва най-строго подобни прояви и сама тя
се намесва при установяването на костуег
мите разноски, надниците и печалбата на
предприемача. Тогава дори и безъ държавна
намеса върху количествата стоки, които на
селението би закупило отъ пазаря, при едно
задоволяване на непосредствените нужди
на населението безъ да се повишатъ цените,
по необходимость ще останатъ въ всеки
стопанинъ или въ всеко лице, което има до
ходи, известни суми, които ще се намиратъ
вънъ отъ паричното обръщение, защото не
ще има какво да се купи съ т е х ъ , било по
ради задоволяването на притежателя имъ,
било поради изчерпването на търсените отъ
него стоки на пазаря.
Посредствомъ своята политика на цените
Германия ржководи по негативенъ пжть
своята парична политика, като автоматично
изключва отъ паричното обръщение коли
чества пари.
Но задава се въпроса: Какво става съ
тези излишни пари, не тежатъ ли т в върху
пазара, въпреки надзора върху цените и не
указватъ ли влияние по пжтя на контра
бандата?
Едно подобно влияние по контрабанденъ
пжть на излишното парично обръщание вър
ху цените на стоките е възможно и то за-
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виси бтъ степеньта на дисциплинираностьта
на гражданите и отъ ефикасностьта на дър
жавните мерки по нормиране на цените и
нормализиране на покупките на отделните
граждани.
При условие, обаче, че държавниятъ контролъ е ефикасенъ, новата германска теория
за инфлация безъ инфлационистични прояви
може да се приложи на практика. Нейниятъ
основенъ принцииъ е този, че посредствомъ
автоматичното изключване на излишното па
рично обръщение отъ пазаря, вместо паника
всредъ населението се създаватъ нови спе
стявания и нови влогове на банковата систе
ма, които влогове биха могли отново да бж

датъ използувани отъ държавата за финан
сиране на войната.
Дали тази система и тази теория е безу
словно верна и дали могатъ повишенията на
цените да се превърнатъ въ банкови влого
ве, не може още да се каже съ положителность, защото монетните теории добиватъ
валидность само следъ като бждатъ оправ
дани отъ една продължителна практика при
различни душевни
състояния на народа.
Но, все пакъ, новиятъ германски опитъ има
огромно значение за науката и за бждещата
монетна политика на всички държави въ
време на война, пъкъ дори и въ мирно време.

ВЖТРЕШЕНЪ СТОПАНСКИ

ПРЕГЛЕДЪ

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО Н А Р О Д Н О СТОПАНСТВО П Р Е З Ъ ВТОРОТО ТРИ
МЕСЕЧИЕ НА 1939 ГОДИНА
Въ прегледа за стопанското положение на
България презъ първото тримесечие се
констатира, че то се отличава с ъ едно зна
чително намаление на външната търговия,
съ единъ по-малъкъ, но все пакъ забележимъ
застой въ индустриалната дейность и задър
жане на добро ниво на вжтрешната търго
вия, кредитното развитие и равнището на
цените.
Развитието на народното ни стопанство
презъ второто тримесечие на годината, есте
ствено, носи въ себе си въздействието на
причините, които обуславяха развитието презъ
първото тримесечие на годината. Но въпреки
това, презъ второто тримесечие се отбеляза
единъ значителенъ напредъкъ въ стопанското
развитие, който мжчно би могълъ да се обясни
само чрезъ едно сравнение на статистиче
ските данни презъ двете тримесечия.
Общото по-благоприятно развитие на сто
панството презъ второто тримесечие има
причината си толкова въ появяването на па
заря на реколтата на пролетни плодове и
други култури, които дадоха изобилна родидба и намериха отличенъ пазаръ, колкото
и на една държавна мерка, която дойде като
отдушникъ за известни артикули, които не
можаха да намерятъ достатъчно купувачи.
Тази държавна мерка беше повторното до
пускане за износъ на редица артикули, чиито
износъ беше забраненъ следъ установява
нето на слабата имъ реколта презъ 1938 г.
На тази държавна инициатива требва да се
отдаде раздвижването на стопанската дей
ность и покачването на конюнктурните ука
затели презъ месецъ априлъ и първата поло
вина на май, докато за втората половина на
май и за м. юний отъ сжществено значение
е новата реколта на ягоди, рапица, домати,
и др.
По отделни области на стопанството раз-

витието презъ второто тримесечие на 1939
година е било следното:
Ц е и и. Развитието на цените на едро
презъ второто тримесечие на 1939 година е
вървело съ слаба обща тенденция на спа
дане, но е било по-високо отколкото презъ
сжщите месеци на 1938 година и презъ ме
сеците на първото тримесечие. Така, общиятъ
индексъ на цените на едро е възлизалъ на
122.3 (база 1934/1935 равно на 100) за м.
априлъ (117.4 за 1938); 122.0 (118.0) за май
и 120.6 (117.7) за юний. Спадането на ин
декса презъ последния месецъ на тримесе
чието въ сравнение съ предшедствуващите
месеци се дължи на спадането на цениге на
редица артикули, които имаха твърде висо
ки цени още отъ миналата година поради
слабата имъ реколта, а цените беха кори
гирани едва следъ очертаването на новата
реколта. При това, требва да се отбележи,
че спадането не можа да се извърши въ достатъченъ размеръ, за да се приравнятъ м е 
стните съ чиждестранните цени, поради
което некои артикули, като напримеръ ра
пицата, срещнаха затруднения при пласмента
имъ на свободните пазари. Цените на дру
гите ранни експортни артикули въ началото
на сезона се държаха на равнището имъ отъ
миналата година, но за ягодите скоро т е се
повишиха почти двойно на външните имъ
пазари, поради лошата ягодова реколта въ
Холандия и огромното имъ търсене въ Ан
глия. Поради по-късното повишение на це
ната на ягодите, увеличението у насъ се
отрази върху цената на пулпа, а не върху
пресния плодъ, поради което производите
лите не получиха пълния размеръ на бла
гоприятните цени въ чужбина.
Индексътъ на цените на дребно, отъ своя
страна, показва сжщо така едно покачване
въ сравнение съ миналата година, но спа-
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Разлика

1938/1939

1937/1938

дане въ сравнение с ъ началото на годината, съ около 20% по-слабо отъ миналогодишното.
когато поскъпването на хранителнитв про Но това не значи, че въобще пшеничената
дукти бъ се отразило силно върху покачва реколта е била слаба, защото миналогодишнето на общия индексъ на цените на дребно. ниятъ добивъ б е ш е рекорденъ въобще въ
Така, този индексъ достига презъ м. юний България, докато тазигодишната реколта се
116.2 срещу 120.8 презъ януарий при база 193,/ изравнява съ нормалния среденъ добивъ въ
1935—100. Индексътъ на издръжката на жи страната.
вота, който винаги е най-стабиленъ поради пре
Отъ ранните култури, ягодите дадоха очак
чупването въ него на редица елементи с ъ ваното максимално производство, каквото некомпенсиращи се тенденции, показва въ срав кога сж достигали. Това се отрази върху из
нение с ъ миналата година едно повишение носа на ягодите, които достигнаха презъ 1939
отъ 96.8 за м. юний 1938 на 99.5 за юний год. единъ износъ отъ 451 вагона пресни и
1939. За м. априлъ съответните цифри С А 1.036 вагона консервирани ягоди, срещу
96.3 за 1938 г. и 99.7 за 1939. Това показва, единъ миналогодишенъ износъ (който сжщо
че поскжпваието на живота въ градовете е така беше максималеиъ) отъ 182 вагона
продължило и презъ второто тримесечие на пресни и 613 вагона консервирани ягоди.
1939 година.
Сжщото се отнася и до производството на
Развитието на надниците презъ тримесе домати, износътъ на каквито достигна презъ
чието не отбеляза некакво забележимо пови 1939 г. 1.544 вагона, срещу 1.401 вагона за
шение, макаръ и в ъ този периодъ да вле- 1938 година. Много добре беше реколтата и
зоха въ сила редица трудови колективни до за останалите зеленчуци, които сжщо така
говори, които въ известни индустрии дове показватъ максималенъ износъ презъ теку
доха до неоспоримо увеличение на надни щата година.
ците. Общите работници, обаче, не почув
По отношение на скотовъдството, значител
ствуваха това увеличение, тъй като изоби но по-слабо разбитие сж показали производ
лието и дори излишъкътъ на работна ржка ството на свине и на кокошки, докато по-малъкъ
продължаваше да се чувствува презъ целото е упадъкътъ на производството на яйца. Нама
тримесечие.
леното производство на тези животни, птици
Общо взето, обаче, макаръ и надниците и произведенията имъ, обаче, се дължи на
да с ж повишени с ъ изкуствени мерки, об чисто конюнктурни причини — слабата р е 
щата тенденция на високи цени и надници колта отъ миналата година и липсата на до
говори за едно възходящо стопанско разви статъчно фуражъ за отглеждането имъ. Може
с ъ положителность да се разчита, че следъ
тие и за повишена конюнктура.
З е м е д е л и е . Презъ второто тримесечие прибирането на тазигодишната изобилна р е 
на годината, земеделието се разви общо колта, техното производство бързо ще навзето при благоприятни условия. Само в ъ растне.
втората половина на м. юний се отбелязаха
И н д у с т р и я . Следъ задържането въ ин
рекордни горещини, последвани отъ проливни дустриалното производство презъ януарий и
дъждове и бури, които доведоха и до Се февруарий, за което бе споменато въ мина
влиевското наводнение, следствие на което лия прегледъ на „Економистъ", индустриал
се достигна и до едно влошаване на рекол ното производство презъ месеците мартъ,
тата на некои зърнени храни въ сравнение априлъ и май показва силно увеличение, а
с ъ развитието и изгледите, които се очерта индексътъ за м. юний далечъ надхвърля
ваха до последния моментъ. Така, споредъ данните за производството презъ сжщия ме
публикуваните сведения отъ М-вото на земе сецъ отъ 1938 година. Така, общиятъ ин
делието, реколтата на житни храни, които дексъ на индустриалното производство за
се прибраха презъ м. юний и първата поло юний 1939 г. възлиза на 175.3 срещу 110.7
вина на юлий е била следната:
за януарий 1939 г. и 148.0 за юний 1938. И
тукъ нарастването на индустриалното произ
водство се дължи не на производството на хра
нителни консумативни стоки, а на инвести
ционни блага и други консумативни стоки.
°/о
Причините за увеличеното производство на
инвестиционни блага не требва да се търси
въ некакво засилване въ големъ маещабъ на
тежката индустрия, а въ засиления строежъ,
Пшеница 2.148.703 1.667.195 -481.508 - 2 2 . 4 % който презъ второто тримесечие бе подтик187.883 222.796 + 34.913 + 1 8 . 6 % натъ и отъ една вълна на недоверие къмъ
Рмиь
131.634 104.763 — 26.781 - 2 0 . 4 % развитието на международното стопанско и
Смъсь
политическо положение, вследствие на което
2.468.220
1.994.754 -473.466 —19.2%
Всичко
всички притежатели на свободни средства
побързаха да ги инвестиратъ въ имоти. Вслед
Както се вижда, най-важната житна кул
ствие на тази нова и силна ориентация на
тура, пшеницата, е дала едно производство
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свободните средства, въ София, която презъ
годината показва огроменъ строежъ, не оста
наха почти никакви непродадени апартаменти.
Засилениятъ строежъ, както на жилища
въ София, така и на редица държавни по
стройки като пжтища, железници
и пр.,
повлия за едно намаляване на новозаписалите се безработни. Така, кумулативните
данни за общия брой на записалите се за
безработни (безъ да се взема предвидъ колко
отъ т е х ъ сж били настанени на работа) въз
лиза за първото шестмесечие на 1939 година
на 42.484 души, срещу 56.140 души за сж
щия периодъ на миналата година. Презъ
третото тримесечие за първи пжть въ стра
ната започна да се чувствува недостигъ дори
на обща работна ржка. Въ това отношение
до известна степень, макаръ и не решително,
повлия изпращането на общи работници на
работа въ Германия.
Външна търговия.
Поради извън
редно тесната си връзка съ земеделието
(99-5% отъ стойностьта на всички български
износни артикули има произхода си в ъ сел
ското стопанство) износътъ презъ първото
полугодие на 1939 година е значително послабъ, отколкото презъ сжщото полугодие
на миналата година. Презъ второто тримесе
чие на полугодието, обаче, износътъ се за
сили значително поради премахването на ре
дица забрани за износъ и поради излизането
на новата реколта отъ ранните плодове и
зеленчуци.
Общите тенденции въ развитието на
външната ни търговия презъ шестмесечието,
което е по-удобенъ периодъ за разглеждане
на външната търговия, отколкото второто
тримесечие, защото данните сж кумулативни,
сж следните: 1) големо намаление на износа
по количество и по стойность; 2) малко уве
личение на вноса по стойность и значително
по тонажъ; 3) силно влошаване на търгов
ския балансъ поради намалението на износа
и 4) нарастване на участието въ външната
ни търговия на клиринговите страни и спе
циално на Германия. Една новость в ь струк
турата на износа ни, която дава обещаващи
изгледи, е износътъ на вино, който се из
вършва за първи пжть и достигна за шест
месечието 15.7 хиляди тона за 102 мил. лева.
И з н о с ъ т ъ по количество се е намалилъ за шестмесечието отъ 285.2 хиляди тона
за 1938 г. на 148.9 хил. тона за 1939 г., или
съ 47.8%. По стойность намалението възлиза
на 709.9 мил. лв., като общата стойность на
износа е спаднала отъ 2.582.6 мил. лева за
1938 г. на 1.872.7 мил. лева за 1939 г., т. е.
съ 20.4%. Много по-силното спадане по ко
личество, отколкото по стойность се дължи
на липсата на зърнените храни въ структу
рата на износа презъ 1939 година, както и
на намаления износъ на тютюнъ, птици,
яйца, свине и месо.

В н о с ъ т ъ нараства по количество и- по
стойность въ сравнение съ първото полуго
дие на 1938 год., възлизайки на 407.6 хил.
тона за 2.465.6 мил. лева, срещу 353.4 мил.
тона за 2.531.3 мил. лв. за 1938 год. Увеличенъ е вносътъ на текстилни материали, ме
тали и изделията имъ и колониалъ, докато
малки намаления показва вносътъ на оржжия,
на химикали, кожи и т. н. Може да се по
твърди, обаче, че нашата индустрия е добре
запасена съ сурови материали, поради което
прекжеването на некои пжтища презъ тре
тото тримесечие не се отразява силно върху
индустриалното производство на страната.
П о д ъ р ж а в и развитието на търговията
презъ първото шестмесечие показва една
подчертана тенденция на засилващо се зна
чение на клиринговите държави, за сметка на
намаляващото се значение на държавите с ъ
свободни девизи.
Така, докато презъ първото шестмесечие
на 1938 год. клиринговите страни сж участвували съ 84.8% въ нашия вносъ и с ъ
83.8% въ износа, презъ сжщия периодъ на
1939 година участието имъ се покачва на
90.9% въ вноса и 88.0% въ износа. Уча
стието на Германия достига до 55.2% отъ
износа и 62.2% отъ вноса презъ 1939 год.,
срещу 46.4% за износа и 51.5% за вноса
презъ 1938 година. Заедно съ протектората
германското участие нараства на 60.7% за
износа (54.5% за 1938 год.) и на 67.9% за
вноса (56.8% за 1938). Въ абслютни цифри
износътъ ни къмъ клирингови страни е спадналъ отъ 2.165.6 мил. лв. за 1938 г.) 1.197.8
мил. лева за Германия) на 1.648.9 мил. лева
(1.032.9 мил. лв. за Германия) презъ 1939 г.,
докато износътъ къмъ страни с ъ свободни
валути се е намалилъ отъ 417.0 мил. лв. за
1938 год. на 223.8 мил. лева за 1939 година
или съ 46.4%.
Т ъ р г о в с к и я т ъ б а л а н с ъ на стра
ната се приключва за шестмесечието съ пасивъ отъ 592.9 мил. лв. срещу активъ за сж
щия периодъ на 1938 год. отъ 231.3 мил. лв.
или влошаването на баланса спрямо миналата
година възлиза на 824.5 мил. лева. При това
почти целиятъ пасивъ на баланса ни се
дължи на пасива ви къмъ Германия, който
възлиза на 500,5 милиона лева. Требва да се
отбележи, обаче, че пасивътъ въ търговския
балансъ съ Германия не се е отразилъ в ъ
една липса на германската валута, а напротивъ, разполагаемите валутни резерви въ
райхемарки на Б. н. банка сж доста значи
телни. Това показва, че една голема часть
отъ вноса ни отъ тази страна се извършва
на кредитъ, поради което и влошаването на
търговския балансъ не довежда до влоша
ване на платежните отношения на двете
страни. За отбелязване е и влошеното поло
жение на търговския балансъ къмъ страните
съ свободни валути, къмъ които презъ п ъ р 7
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вото шестмесечие на 1938 год. сме приклю
чили с ъ 60.0 мил. лева активъ, докато презъ
1939 година този активъ е спадналъ само на
0.2 милиона лева
В ж т р е ш н а т а т ъ р г о в и я презъ вто
рото тримесечие на 1939 год. показва едно
раздвижване, което я поставя надъ нивото й
отъ 1938 година. Отъ друга страна стоковиятъ трафикъ на жел Ьзницитъ презъ пър
вото полугодие е спадналъ въ сравнение съ
миналата година, но това се дължи повече
на упадъка на външната търговия, отколкото
на вжтрешнатг I главно на липсата на з ъ р 
нени храни въ структурата на нашия износъ.
И тукъ, обаче, трафикътъ презъ първото и
второто тримесечие показва значителни раз
личия. Така, докато презъ първото тримесе
чие (забрани за износъ!) той е с ъ 9% помалъкъ отъ миналогодишния, презъ второто
тримесечие е с ъ 5% по-големъ.
Продажбите на потребителните коопера
ции презъ полугодието показватъ едно уве
личение отъ около 14% въ сравнение с ъ
миналата година. Важно е да се отбележи,
че това увеличение засъга еднакво градовете
и селата. Продажбите на дребно въ София
на 77 търговски фирми показватъ задържане
презъ първите три месеца на годината, като
все пакъ оставатъ надъ нивото имъ отъ
1938 год., докато презъ второто тримесечие
те се развиватъ между 10 и 15°/о по-добре,
отколкото презъ миналата година.
Засилените продажби на потребителните
кооперации сж били съпроводени и отъ едно
засилено пласиране на фабричнитъ произве
дения направо отъ фабриките. Така, общиятъ
индексъ на продажбите на индустриалните
произведения се е намиралъ винаги надъ
нивото му отъ 1938 год. с ъ изключение на
м. априлъ, когато сс отбелязва едно малко
понижение пъ сравнение съ миналата година.
Високото ниво на вжтрешната търговия
въпреки лошата миналогодишна реколта по
твърждава мисъльта, че по-високите цени
на почти всички артикули, които дадоха лоша
реколта, както и изобилннятъ добивъ на пло
дове, сж заместили напълно загубата на до
ходи за селското население, която е произлезла отъ малкия добивъ на пролетните
зърнени култури.
К р е д и т ъ . Въ сжщность, кредитътъ не
би требвало да се разглежда въ конюнктур
ните прегледи като отделна стопанска об
ласть, защото той стои надъ всички останали
стопански области, оставяйки най-тесно свързанъ съ т е х ъ . По-доброто или по-лошото
развитие на кредита въ една страна влияе
непосредствено върху целото стопанство,
затова и въ некои страни на него се гледа
като на най-важния указатель за общото
развитие на стопанството.
Докато презъ първите три месеца на по
лугодието кредитната дейность въ страната

беше замрела поради тревожните слухове,
които се носеха относно новите облекчения
на длъжниците и свързаните с ъ т е х ъ загуби
за банките, второто тримесечие се характезира с ъ ново засилване на влоговете. Това
засилване се очерта ясно презъ м. юний. Въ
лихвените пропенти не се отбелязва никаква
промена. Едно сжществено явление, обаче,
е значителното увеличение на пласментите
на почти всички банки, а особено на Бъл
гарската земеделска и кооперативна банка,
която напоследъкъ се специализира въ кре
дитирането на редииа държавни стопански и
обществени инициативи. Това развитие на
пласментите, което е по-големо, отколкото е
приливътъ на влогове, доведе до едно нама
ляване на касовите наличности у баькитв и
засилване на рсесконтовата и сконтова дей
ность на емисионния институтъ. Това засил
ване, обаче, се очерта по-пълно едва презъ
третото тримесечие на годината.
Отъ друга страна, паричното обръщение
показва тенденция на нарастване, като до
стига до 4.098.7 милиона лева въ края на м.
юний 1939 год. срещу 3.462.2 мил. лева за
юний 1938 год. и 3.884.7 мил.лв. за януарий
1939 год. Презъ второто тримесечие, обаче,
тенденцията е къмъ намаление, тъй като
максималниятъ достигнатъ р а з м е р ъ презъ
полугодието е билъ 4.378.5 мил. лева презъ
м. априлъ 1939. Увеличението на паричното
обръщение презъ полугодието не се дължи
на никакви инфлационистични действия на
държавата, нито на некаква забележителна
кредитна експанзия на Б. н. банка. То се яви
като последствие на изтеглянето на значи
телна часть отъ касовите наличности, които
останалите банки държатъ при емисионния
институтъ и на увеличението на девизната
наличность на банката.
Ппради засиленото кредитиране на дър
жавните обществени инициативи, Б. з. к.
банка ще требва занапредъ да засили и
реесконтовия си кредитъ при Б. н. банка.
Д ъ р ж а в н и ф и н а н с и . Приходите на
държавното съкровище презъ първото полу
годие на годината показватъ общо взето уве
личение въ сравнение съ сжщия периодъ
отъ миналата година. Приходите отъ преки
данъци сж нарастнали на 316.4 мил. лева за
полугодието срешу 308.7 мил. лв. за 1938 г.,
косвените данъци и тия отъ други облагания
възлизатъ на 2.235.7 мил. лв. срещу 2.108.9
мил. лв. за 1938 г., а всички държавни при
ходи, включително тия по отд-Ьлния бюджетъ
на железниците и пристанищата, възлизатъ
на 4.838.4 мил. лева, срещу 4.613.7 мил. лв.
за 1938 год.
Разходите на държавното съкровище сжщо
така показватъ известно увеличение въ срав
нение с ъ 1938 год., достигайки за първото
шестмесечие на 1939 год. 4.230.7 мил. лева
срещу 4.139.2 мил. лева, при неплатени за-
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плати и пенсии въ края на шестмесечието
594.7 мил. лева за 1939 г. и 494.6 мил. лева
за 1938 г. Увеличението на разходите е съ
размерно по всички ведомства, но най-голт>мо е по Министерството на просветата —
увеличение съ 42.3 мил. лева и по М-во на
войната — 75.9 мил. лева.
И з в о д и . Въпреки слабата реколта отъ
1938 год. и задържането въ развитието на
стопанството презъ първото тримесечие на
1939 год., второто тримесечие на 1939 год
се характеризира съ едно раздвижване на
стопанската дейность, което въ всички об
ласти на стопанството надвишава развитието
отъ 1938 г., съ изключение, разбира се, на
външната търговия. Това показва, че упадъкътъ на външната търговия не винаги води
като свое последствие упадъкъ и на вжтрешната конюнктура въ страната. Добрите до-

хбди у населението отъ покачването на це
ните и разнообразяването на земеделската
стопанска дейность, както и развиването на
единъ по-широкъ вжтрешенъ пазаръ, това
сж фактори, които смекчиха и дори премах
наха неблагоприятните въздействия на от
слабената външна търговия върху общия
развой на стопанството. Ако действително
конюнктурното развитие на едно стопанство
е общо и единно понятие, една средна между
различаващи се тенденции въ отделните сто
пански области, то требва да се приеме че
България премина презъ първото шестмесе
чие въ единъ развой на възходяща конюн
ктура, като следъ привършването на първите
два месеца отъ третото тримесечие, се до
стигна и до твърде висока конюнктура. При
това благоприятно положение ни завари вой
ната на великите сили.

П Р И Н О С Ъ Т Ъ НА ИНДУСТРИЯТА НИ В Ъ НАШИЯ СТОПАНСКИ ПРОГРЕСЪ.
Приносътъ на индустрията ни къмъ общия
прогресъ на народното ни стопанство може
да бжде по-голъмъ или по-малъкъ въ зависимость отъ целите и характера на целата
индустриална политика на държавата, доколкото е дума за цените, за употребата на
местните сурови материали, за валута—спестяващите операции по търговския и платежния ни балансъ и пр. По своята вжтрешна
сжщность ролята на индустрията може да
се отразява върху подобрението и рационализирането на общата ни народостопанска и
социална структура, въ смнсълъ че се променя базата за приложението на националния
трудъ, както и вида на доходните източници,
Въ случая говоримъ за приносъ на индустрията къмъ прогресивното развитие на
стопанската ни структура. Сжщевременно
влиянието на индустрията може да се отразява благотворно и върху текущото движение на конюнктурата, като се разбира благотворного участие на индустрията въ цикличното движение на доходите, на безработицата и т. н.
1. Доскоро у насъ се поставяше, гласно
или негласно, алтернативата за земеделие
или индустрия: дали земеделието или индустрията е по-полезна за обществения ни прогресъ. Така се е поставяла тази алтернатива
по-рано и въ другите страни, когато и те
сж били въ нашето стопанско състояние на
преходъ отъ екстензивно-натурално къмъ
интензивно парично и калкулационно стопанисване. Напримеръ за Германия тази алтернатива е широко обсжждана въ края на миналото и първите неколко години отъ настоящето столетие. Изглежда, че самото засилване и налагане на индустрията, с ъ нейната характерна особеность на машинно и капиталистично калкулационно производство, въз-

бужда тази алтернатива въ съзнанието на хората по простата причина, че се предизвиква
една промена въ духа и въ структурата на
стопанството. Историята показва, че тази
промена е била всекога полезна, защото за
сега най-богати страни сж индустриалните,
което е първото указание за приноса на
индустрията въ стопанския подемъ; но
за ежедневните съвременници на самата
промена тя се е струвала все още нещо ново,
неизвестно и по-малко полезно. Овенъ това
митническите, регламентационните и покровителственните закони често пжти недоглеждатъ некои обстоятелства и условия, поради
което допушатъ и създаватъ възможности за
увлечения на личния материаленъ интересъ,
особено на некои хора, които още не сж
пропити отъ духа на истинския и просветенъ
индустриалецъ, какъвто го виждаме вече
другаде, поради което и отъ тази страна
се подхранваше известно брожение, главно
срещу цените на индустриалните произведения. Съ една дума, сама по себе си индустрията притежава необходимите качества
за благотворно влияние върху структурата и
конюнктурата на едно народно стопанство,
но действителните форми и степени на това
влияние зависятъ отъ общата индустриална
политика па страната.
Може да се каже, че отъ неколко години
насамъ нашата индустрия е почти освободена
отъ упреците за увлечения въ цените, особено като се взематъ предвидъ сега действуващите валутни и фискални плащания отъ
сжщата и изобщо като се вземе предвидъ
целия режимъ на днешната ни индустриална
политика. Въ това отношение по-рано се
търпеха известни недъзи, но слава Богу, че
за сега те сж сведени до минимумъ, а даже
и премахнати, защото всеки отъ насъ желае
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отърсването па индустрията ни отъ каквито
и да било качества, които биха възбуждали
лоши настроения срещу нея. Но най-полезенъ
за обществения ни напредъкъ е завоятъ на
нашата индустрия къмъ местните сурови
материали, с ъ което народното ни стопанство
придобива троенъ импулсъ за прогресъ: отъ
една страна самата индустрия се еманци
пира отъ чужбина, за да може да извършва
своя приносъ за стопанския ни напредъкъ
и при неспокойни и ограничени външни
условия, отъ друга страна и нашето селско
стопанство получава единъ сигуренъ вжтрешенъ пазаръ на своите сурови произведения
и се поставя въ положение да засили дейно
стьта си, и, най-после, трето, въ индустрията
намиратъ препитание маса работни ржие,
чрезъ което пъкъ се допринася зл подобре
нието на националния ни доходъ. И така,
следователно, индустрията участвува пс само
въ поминъка на самото индустриално насе
ление, но и въ поминъка на селското сто
панство и въ поминъка на чиновници и ра
ботници. Сжщо и въ поминъка на търговията,
защото тя именно урежда размъната на су
ровите материали и на фабрикатите. Всека
отъ тези четири вида изгоди става особено
подчертана сега, когато милитаризирането па
стопанствата и военните блокади застрашаватъ да се наложатъ надъ света.
Като става дума за завоя на индустрията ни
къмъ местните сурови материали, който, впрсчемъ, ше илюстрираме с ъ числа, спомнямъ си
думите на най-голФмияиндустриалецъ, какъвто
е Хенри Фордъ, еднакво приложими и за насъ
самите. „Ний изживяваме, казва Фордъ, епо
хални времена; една епоха умира, друга се
ражда. Всичко, което виждаме около насъ,
сж големи и далечни политически и социални
промени. Има, обаче, една промена, която е
била толкова бавна и постепенна въ своето
приближаване, че сж я забелязали само тЬзи,
конто сж я почувствували отдалечъ. И тя е
една много голема промена. Въ нейното
ЦБЛОСТНО оежществяване тя ще засегне всеки
жипъ американецъ, ще промени нашата ци
вилизация, ще революционизира индустрията
и земеделието, ще доведе земеделеца и
гражданина—работникъ въ по-тесни връзки
и въ едно по-големо разбирателство. Тази
промена действително ще бжде няй-голтмата
социална и стопанска промена презъ този
векъ: ний сме свидетели на идващия з е м еделско-индустриаленъ
векъ.
На гледъ таза теза звучи некакси странно
и тържествено, въ сжщность, обаче, фило
софията й е извънредно проста. А тя е след
ната: Търговията е само една размена на
стоки. Ако индустрията желае, щото земедЬлецътъ да й бжде клиентъ-консуматоръ,
требва да намери начини и тя да бжде неговъ клиентъ. Това нещо се постига чрезъ
индустриалното използуване на местните зе

меделски произведения. По този начинъ Земеделецътъ ще може да обработва и изпол
зува земята си по-полезно, за да получи по
вече доходи, чрезъ които да подобри жи
вота си.
На наша почва, при нашата действител
ность, тази теза се изразява въ постоянното
засилване на индустриализацията ни и сжще
временно въ непрекженатото и полезно тран
сформиране на нашето земеделие. Първи
указания за тези процеси даватъ числата отъ
търговския ни балансъ. Докато вносътъ на
машини и машинни части за индустриализи
рането на стопанството ни е нарастналь отъ
35,74% спрямо целия ни вносъ презъ 1935
год. до 40,05% презъ 1938 г., вносътъ на
консумативни блага е падналъ съответно отъ
27,81% презъ 1935 год. на 22,83% презъ
1938 г., безъ, обаче, да се наблюдава подобно
намаление на общата консумация. Това ще
рече, както и приведените числа го показ
ватъ, че нашата индустрия се засилва: машинниятъ паркъ се увеличава, а засиленото
по сжщата причина производство на готови
стоки измества вноса на сжщите. Отъ друга
страна, въпреки засиленото индустриално
производство, вносътъ на сурови материали
за индустрията не само не се увеличава,
както е бивало по-рано при подобни случаи,
но и намалява: отъ 37,45% спрямо целия ни
вносъ презъ 1935 год., вносътъ на суровите
материали спада на 37,12% презъ 1938 год.
въпреки че индустриалното ни производство
е увеличено с ъ 33,4%. Това ще рече, че на
шето земеделие започва да продоволствува
индустрията с ъ сурови материали и да пе
чели отъ тази си дейность.
По-точното установяване на завоя на на
шата индустрия къмъ местните условия и
нужди се улеснява чрезъ следната табличка,
която включва числа за стойностьта на ме
стните и чужди сурови материали, както и
сумата на надниците, всичко като съставни
части на общата стойность на индустриал
ното производство (вж. стр. 437).
Стойностьта на индустриалното производ
ство очевидно расте, защото отъ кржгло 5
милиарда и 400 милиона лева презъ 1935 г.
то стига до кржгло 7 милиарда и 200 ми
лиона лева. Не ще и дума, че нарастването
на всеко производство, било то земеделско,
занаятчийско или индустриално, изразява про
греса на народното стопанство, защото пред
ставлява кондензиранъ националенъ трудъ.
Нарастването на производството се засвидетелствува и отъ броя на надниците: отъ
кржгло 9 милиона и 600 хиляди надници
презъ 1935 год. се стига до кржгло 12 ми
лиона и 540 хиляди. Ако допусиемъ, че всеки
работникъ ще работи презъ годината средно
по 300 дни, значи че презъ 1935 год. инду
стрията е заемала кржгло 40 хиляди работ
ници, а презъ 1937 год.—кржгло 42 хиляди.
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1

Изплатени
надници

Чужди су
рови матер.

Мастни су
рови матер.

Изплатени над
ници (милиар. лв.)

Изработени над
ници (брой)

Производство
(милиарди лева)
Мастни сурови
матер. (милиар. лв.)
Чужди сурови
матер. (милиар.лв.)

дена земя, а стойностьта
на добитите индустриални
растения представляватъ
13,8% отъ це.тата обща
стойность на земеделско
Години
то растително производ
ство. Съ други думи, доходностьта на индустриал
ните растения за селския
сгопанинъ е почти два пжти по-голема отъ доход9.929.000
0,6 30,4% 26,8% 10,7% ностьта на другите кул
1931'34 сред. 5,6 1,7 1,5
1935
5,4 2,1 1,2 9.595.000 0,5 38,9 , 22,2,
9,3, тури отъ една и сжща
1936
6,3 2,4 1,4 11.025.000 0,5 38,1 . 22,2 „ 7,9 , площь.
1937
7,2 2,7 1,7 12.541.000 0,6 37,5 „ 23,6 , 8,3,
Нека се знае, че зърне
ните храни заематъ 66,2%
земя,
Стойностьта на местните сурови материали отъ всичката засета и засадена
расте почти с ъ сжщото темпо, както стой а стойностьта на добитите храни представ
ностьта на производството. Това явление под лява само 58,7% отъ общата стойность на
сказва, че се извършва едно постепенно за це.юто земеделско растително производство,
местване на чуждите сурови материали с ъ макаръ че чрезъ „Храноизносъ" държавата
местни, а тъкмо това е най-големиятъ при- дава големи премии за пшеницата и ржжьта.
носъ на индустрията къмъ стопанския ни
Колко благотворно е влиянието на (инду
прогресъ. Процентните числа въ горната та- стрията върху земеделието ни, се вижда найбличка илюстриратъ сжщата мисъль още по- ясно при памучно-текстилната индустрия. За
ясно, защото докато участието на чуждите времето отъ 1931 год. до 1934 год. включи
сурови материали въ общата стойность на телно сме внесли памучни прежди и памучни
индустриалното производство пада отъ крж платове средно годишно по 6.176 тона, а
гло 27% презъ 1931/34 год. до кржгло 22 — вносътъ на сжщите е падналъ презъ 1937
23% презъ последните години, местните су год. на 2 958 тона и презъ 1938 год. на 2.360
рови материали отъ 30,4% презъ 1931/34 г. тона. Успоредно ст, това е увеличавано про
до 37,5% презъ 1937 год.
изводството на местенъ суровъ памукъ отъ
Размерътъ на увеличеното приложение на кржгло 4 милиона кгр. омаганенъ (чистъ)
местните сурови материали изразява размера памукъ (кржгло отъ 195 хиляди декари)
на увеличения пазаръ за селското ни стопан на кржгло 12 милиона кгр. омаганенъ памукъ
ство. И наистина, произвежданите у насъ су (кржгло отъ 600 хиляди декара) презъ 1938
рови материали за индустрията, като памукъ, год. Брутниятъ доходъ отъ декаръ памукъ е
конопъ, вълна и пр, не могатъ още да дости- два пжти по-големъ отъ брутния доходъ отъ
гнатъ подобреното и грижливо типизирано пшеницата, въпреки подържаната и отъ дър
качество на чуждите сурови материали, а не жавата висока цена. По този начинъ, чрезъ
могатъ и да издържатъ чуждата конкуренция, индустрията сж единъ видъ облагоприятствуако биха се опитали да излезатъ на външните вани кржгло 60 хиляди селски домакинства.
пазари, поради което техниятъ единствено Сжщото нещо би могло да се каже и за ко
възможенъ пласментъ е въ местната инду нопа, за лена и п р .
стрия. Ако не е тя, и производството на съот Изобщо до сега едни индустриални бран
ветните сурови материали ще бжде безпред шове сж указали по-големо влияние върху
метно или поне недоходно за селското ни трансформирането и рационализирането, а
стопанство. Затова е право да се каже, че следователно и за доходите на нашето земе
местната индустрия представлява нови и делие отъ други. Такива сж текстилната ин
доходни пазари за земеделието.
дустрия (памучна, конопена, ленена и въл
Тъкмо за това, най-големата обща народо- нена), консервната (за плодове, за зеленчуци
стопанска полза отъ засилването на местните и пр.), маслената и т. н. Но отъ това не
сурови материали за сметка на чуждите ще следва, че другите индустриални браншове
бжде най-правилно оценена, когато се обър- ще продължаватъ да оставатъ сравнително
немъ къмъ земеделието, защото всички при по-далечъ отъ терена на нашето земеделие.
знаваме, че то е гръбнакътъ на нашето сто За случая пакъ ще си послужа с ъ думите
панско и социално устройство и сжществу- на Хенри Фордъ. „Вий ще видите времето,
вание. Презъ 1937 година нашето село е за казва той, когато автомобилите ще поникватъ
сяло с ъ индустриални растения една площь и растатъ. Моторътъ и некои други части,
двойно по-голема, въ сравнение с ъ 1934/35 разбира се, ще бждатъ направени отъ сто
година. Ако се спремъ на 1937 година, то мана, но всичко останало, включая и телото,
заетата с ъ индустриални растения земя пред ще бжде направено отъ земеделски продукти"
ставлява 7,8% отъ всичката засета и заса И наистина, да вземемъ за п р и м е р ъ обикВъ % % къмъ стой
ностьта на произвол.:
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ровената царевица. Аналитичната химия на
мира, че зърното е направено отъ скорбъла
съ единъ зародишъ, съдържащъ масло,всичко
обвито въ люспа. Синтетичната химия полу
чава отъ зародиша масло, което може да се
употреби за произвеждането на сапунъ, на
глицеринъ и др. и най-после за изкуствена
гума. Отъ скорбялата може да се добива
кола, гликоза, дъвка, лепило и пр. Люспата
на така използуваното зърно се преработва
въ храна за добитъка, отъ който се дава
още елинъ тласъкъ за подобрението на селско
стопанските доходи.
Когато става дума за вжтрешното отноше
ние между индустрията и земедълието, като
залогъ за стопанския ни прогресъ, нека се
иматъ предвидъ още неколко обстоятелства,
които ще хвърлятъ допълнителна светлина
върху целата ни индустриална проблема.
Първо, нашите селски стопанства сж дребни
и по-бедни, тъй че бързатъ да продаватъ
произведенията си колкото могатъ по-рано,
поради което се натрупватъ на пазара и добиватъ по-низки цени, още повече, че на
шата страна е още млада и сжщо бедна, та
нема възможность нито да организира го
лъми складови хранилища, нито да даде варантни заеми на производителите. Второ, зна
чението на нашето народно стопанство въ
международната търговия е незабележимо,
затова не можемъ да играемъ никаква роля
за образуване на цените. Напротивъ, на насъ
ни се налагатъ международните цени на земледелскигв произведения, които сж, обаче,
всекога по-низки отъ нашата костуема стой
ность, тъй като земеделското производство
въ меродавните чужди страни е едро и ма
шинизирано. Възъ основа на всичките тези
съображения нашиятъ земедвлецъ не би по
лу чилъ доходи, които биха му позволили да
води единъ сносенъ животъ. Положението
се изменя при наличностьта на местната
индустрия. Както по-горе се каза, самата
индустрия представлява единъ новъ пазаръ
за маса земеделски произведения. Освенъ
това всеко индустриално предприятие си
има складови помещения, а условията и
цените, по които МЪСТНИГБ индустриалци
ще закупуватъ произведенията на местните
земеделци, не зависятъ вече отъ единъ неубуздаемъ отъ насъ и надъ насъ властенъ
външенъ пазаръ, а могатъ да се уредятъ и
подредятъ отъ държавната власть чрезъ ней
ните законодателни и административни мерки.
Държавата има всичката възможность да съз
даде хармония между индустрията и земеде
лието, за да гарантира прогресъ на едните
и на другите, а съ това да улесни и създа' ването на по-големо народно благосъстояние.
Днесъ, когато небосклонътъ е задименъ
отъ войната, хармоничната връзка за взаим
ни услуги между индустрията и земеделието
е още по-необходима и полезна за стопан

ското ни сжществувание. Земеделието ще
дава сурови материали, които индустрията
ни ще преработва чрезъ нашъ националенъ
трудъ. Готовите произведения ще бждатъ
предлагани за вжтрешна консумация, на
местото и на безъ друго намаления или
осуетенъ поради военните условия вносъ на
фабрикати, а некои отъ индустриалните ни
произведения сигурно ще могатъ да бждатъ
и изнасяни за нуждите на воюващите стра
ни. Въ първия случай ще имаме запазване
иа стопанското си темпо и избегването на
всекакъвъ регресъ, въпреки войната, а въ
втория случай ще имаме подобрение на на
ционалния ни доходъ. Все пакъ, обаче, успехътъ зависи отъ по-сполучливия или помалко сполучливъ общъ планъ на действие
отъ страна на държавната власть.
2. Да кажемъ неколко думи и за конюнк
турната роля на нашата индустрия. Единъ
видъ фазисното (циклично) развитие на бъл
гарското стопанство се илюстрира чрезъ
статистическите редове отъ числа за отдел
ните явления (производство, консумация,
заети лица въ производството и пр.). За с ъ 
жаление, нашата статистика е обхващала от
делните стопански явления последователно,
така че съ повече данни разполагаме едва
следъ 1925 год. Като се взематъ предвидъ
данните за движението на производството,
на външната търговия, на националния до
ходъ и пр., могатъ да се разграничатъ след
ните 4 конюнктурни фази: 1) колебливо раз
витие (1924/26 год.), 2) подемъ (1927/29 год.),
3) депресия (1930/34 г.) и 4) подемъ (1935/
1939 год.). Въ това отношение нашето ко
нюнктурно развитие съвпада съ главната ли
ния на световно-стопанската конюнктура. Въ
подема на нашето стопанство челно место
заема индустрията. Поради ограниченото ме
сто, за настоящия прегледъ ще се спра само
на подема следъ 1935 год.
Ако направо вземемъ за 100 националния
доходъ презъ 1935 год., тогава презъ 1938
година ще имаме приблизително 125. Съ
други думи, националниятъ доходъ е увеличенъ съ кржгло 25°/о. Въ сжщото време обемътъ на индустриалното производство се
изразява съ 155 презъ 1938 год. спрямо 100
за 1934/35 год. То значи, че индустриалното
производство е увеличено съ кржгло 55°/о.
Уместно е да се знае, че подемътъ на от
делните индустриални групи не е еднакъвъ.
Не е все 55% спрямо състоянието презъ
1935 год. Ако вземемъ предвидъ трите гру
пи индустриално производство, усвоени отъ
Гл. дирекция на статистиката, именно инду
стрия на инвестиционни блага, индустрия
на храни и индустрия на други консуматив
ни блага, за 1938 год. ще имаме индекси
съответно 128, 179 и 156 спрямо 100 за 1934/
1935 г. Най-силно е напреднала индустрията
за хранителни произведения, а на трето ме-
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сто стои индустрията на инвестиционни блага. Ако се обърнемъ къмъ още по-разчленени индекси, бихме получили напримеръ
следната картина (при 1934/35 = 100)

нала почти на сжщото си състояние, а керамичната индустрия и индустрията за растителни масла е останала малко назадъ въ
сравнение съ положението си презъ 1935 г.

Конюнктурно влияние на индустрия
та е и ангажирането на повече работ
я в
ч
О се
ни ржце, защото по този начинъ се
В
м р
то
намалява и безъ друго внушителната
то
то са
в
В
о
р. Ъ
ни безработица изъ средите на град
и
я
•х
ското и селското население. Увели
>> 5»
» я
^ =
3 Ь
чението на изработените надници,
&|
както и на изплатените наднични су
а 5
ми беше показано отъ по-предната та1937 128 157 178 116 129 130 135 156 122 174
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Въ сравнение съ състоянието си презъ
1934/35 г. най-силно напреднала е електропроизводната индустрия. Презъ 1938 г. тя е
близо два-три пжти по-добре въ сравнение
съ 1934/35 г. (при 100 за 1935 г. за 1938 г.
имаме 195). Следъ нея идватъ кожарската
(167 за 1938 год. спрямо 100 за 1935 год.) и
текстилната (155 срещу 100). Индустрията
за консумативни блага, безъ храните, хими
ческата индустрия и каучуковата индустрия
сж напреднали почти по равно отъ 1935 до
1938 год. (140-142 за 1938 г. срещу 100 за
1935 год.). Хранителната индустрия е оста-

Очевидно е, че въ този прегледъ не е
описано пълното и широко влияние на ин
дустрията ни върху нашия стопански прогресъ презъ последните неколко години, но
повеча отъ сигурно е, че това влияние е
очертано убедително, доколкото е дума за
участието на индустрията въ прогресивния
ходъ на общия обемъ на националното ни
производство и на националния ни доходъ,
а особено доколкото е дума за ролята й от
носително
структурния и конюнктуренъ
прогресъ на стопанството.
Проф. Станчо Чолаковъ.

НОВЪ ДЕВИЗЕНЪ Р Е Ж И М Ъ В Ъ БЪЛГАРИЯ
Отъ 23 августъ 1939 г. се измени сжшествуващия девизенъ режимъ въ страната,"
който бе установенъ принципно отъ сре
дата на 1933 г. и претърпе до сега твърде
много изменения въ подробностите му. Из
мененията, обаче, се отнасяха само до ре
жима на отделни артикули, безъ да се засягатъ общите принципи.
Старата
система
Тя се състоеше въ едно дискриминиране
на износните артикули за свободни страни
споредъ възможностите за пласмента имъ
въ чужбина и споредъ желанието на държа
вата да облагоприятствува и валоризира посилно едни предъ други артикули. Това се
постигаше, като въ общата наредба за вноса
и износа на Българската народна банка бе
предвидено известни артикули да се пласиратъ въ чужбина като износителите отстжпватъ на Б. н. банка 60, 40, 30, 20 или 10%
отъ получените девизи по официалния курсъ
на Банката. Остатъкътъ отъ девизите мо
жеше да се компенсира на частния девизенъ
пазаръ при законно установена максимална
премия отъ 35%, а презъ последната година
(августъ 1938—августъ 1939), съ значително
по-висока фактическа компенсационна пре
мия, достигаща до 55% и дори 60% отъ

официалния курсъ за свободните девизи.
Разбира се, този режимъ се отнасяше до
страните съ свободни девизи, докато за
останалите страни беха валидни постано
вленията на съответните клирингови и пла
тежни спогодби.
Развитието
Макаръ и делението на девизите на сво
бодни и клирингови да остана въ сила, презъ
периода 1933/1939 се сключиха редица спо
годби за плащания между България и пове
чето отъ страните съ свободни девизи, пор а д ! което последните би требвало да по
лучатъ едно ново разграничение, а именно:
страни съ свободни девизи, съ които Бъл
гария е сключила спогодби за преки компен
сации, и страни съ свободни девизи, съ които
България не е сключила компенсационни
спогодби, т. е. съ получените девизи отъ
които страни Б . н. банка може да разполага
свободно и по свое усмотрение. Къмъ по
следните страни въ последно време могатъ
да се причислятъ само Съединените Щати,
Египетъ, Палестиня, Норвегия, Малта, Сирия,
и други държави, които участвуватъ съ с ъ 
вършено незначителни суми въ българската
външна търговия. Презъ 1938 год. износътъ
на България къмъ страните съ напълно
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свободни девизи възлиза на 340 милиона лв.,
докато износътъ къмъ страните, съ които
сж сключени спогодби за преки компенса
ции, достига 844 милиона лева. Но отъ
друга страна вносътъ отъ страни съ напълно
свободни девизи възлиза презъ 1938 год. на
178 милона лева, което означава, че чистиятъ
остатъкъ, който може да се арбитражира
свободно и да служи за изплащането на фи
нансови и други български задължения въ
свободни девизи, остава само 162 мил. лева.
Презъ 1939 година тенденцията на огра
ничаване търговията съ странитв съ свобо
дни девизи продължи и доведе до едно ново
ограничаване на техния притокъ, както и до
значително увеличение на премията, поради
усиленото търсене на девизи и слабото имъ
предлагане. Това покачване на премията се
отрази въ едно повишение на ценитъ на
вжтрешния пазаръ, което надвиши—понякога
значително — паритетнигЬ цени на съответ
ните артикули на между народнитъ пазари.
Но освенъ пласментните затруднения и за
губванията на пазари, които съпжтствуваха
това покачване на компенсационната премия,
настжпи и едно почти пълно прекратяване
на притока на девизи къмъ Българската на
родна банка. При това, сезонностьта на на
шата външна търговия допринесе още по
вече за изострянето на нуждата отъ сво
бодни девизи, тъй като презъ сезона юний
— октомврий отъ България се изнасятъ по
чти изключително такива стоки (плодове,
зеленчуци и др.)—които по досегашния ре
жимъ можеха да се компенсирате изцело,
безъ отстжпване на свободни валути за Б.
н. банка по официаленъ курсъ. Ето защо,
всички девизи, които постжпваха въ Бълга
рия отъ износа на плодове, пулпове и зелен
чуци, се отправяха не къмъ Б. н. банка, а
къмъ пазаря на частните компенсации, който
предлагаше много по-високи премии отъ
официалната премия (35%), която заплаща
Българската народна банка.

който да бжде повече съобразенъ съ фак
тите и тенденциите на стопанското развитие.
Свободни девизи само
35%
премия

съ

Новата девизна наредба на Б. н. банка съ
държа неколко по-важнн точки: На първо
место признава се обезценяването на лева
с ъ 35о/о спрямо свободните валути, като
Българската народна банка ще
закупва
всички предложени й валути, включително
предвидените въ наредбата задължителни
проценти отъ получените валути отъ износа,
съ предвидената премия отъ 35%.
Отъ друга страна, прави се едно ново раз
граничение въ страните съ свободни девизи,
каквото до сега не сжществуваше. Така,
тези страни се разделятъ на страни, съ
които нема сключена никаква платежна спо
годба (Съединените щати, Египетъ, Пале
стина, Сирия, Малта, Индия и т. н.) и на
страни, с ъ които сж сключени спогодби за
преки компенсации (Англия, Белгия, Дания,
Франция, Холандия и Швейцария). Досега
износителите можеха да използуватъ, съг
ласно банковите наредби, получените суми
отъ износъ къмъ тези напълно свободни
страни за компенсации на частния пазаръ
споредъ процентите, които важатъ въ об
щата наредба за отделните артикули. Спо
редъ новата спогодба, обаче, износителите
ще могатъ да компенсирате на свободния
пазаръ само 25% отъ сумите, получени отъ
износа къмъ страни, съ които България
не е сключила платежна спогодба, докато
останалите 75% ще требва задължително да
продаватъ на Б . н. банка съ 35% премия,
като могатъ да й продадатъ и целата полу
чена сума, безъ да сж длъжни да правятъ
компенсации за остатъка отъ 25%.
За страните съ свободни девизи, съ които
България е сключила спогодби за преки ком
пенсации, се правятъ само увеличения на
процентите отъ получените суми, които из
носителите сж задължени да продаватъ на
Б. н. банка. Тези увеличения, обаче, не засегатъ най-важните износни артикули, като
напримеръ тютюна, яйцата, птиците и др.
Общо взето, на повечето артикули, за които
се изискваше да се отстжпятъ 30% свободни
девизи, този процентъ е увеличенъ на 40%,
за некои артикули, които отстжпваха 20%
свободни девизи, процентътъ е увеличенъ на
30% и за други отъ 10% на 20%. Въ всички
гореизброени случаи отстжпването на валу
тите ще става при заплащане отъ страна на
Б. н. банка 35% премия върху официалния
курсъ.

Продължителностьта на това новосъздадено
положение, както и тенденцията, която се
отбеляза, на задържане високите цени на
износните артикули за свободни страни, по
казваха, че не може повече да се разчита
на едно автоматично понижение на премията
на свободните девизи и на насочването на
последните къмъ Б. и. банка, поради коетс
и посрещането на финансовите задължения
на страната бе невъзможно. Като послед
ствие на високите вжтрешни цени отбеляза
се и единъ стремежъ у износителите, да
пласиратъ поскжпналитв стоки въ клирин
гови вместо въ свободни страни, поради
което нуждата отъ свободни девизи още по
вече се изостряше. Всичко това принуди
Постжпленията на девизи отъ чужбина,
правителството, въ съгласие съ Народната които произхождатъ отъ комисиони, хоно
банка, да промени досегашната девизна си рари, помощи, наследства, заплати и др., ще
стема, като приложи единъ новъ режимъ, требва да се продаватъ изцело на Б. н. банка.
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Уреждането на плащанията къмъ клирингови мжчно пласируемите артикули (като имъ се
разрешаваше да компенсиратъ изцело полу
страни остава безъ изменения.
чените девизи), а най-малко валоризирапи
Очакванията.
беха лесно пласируемите артикули и спе
Отъ горните изменения въ българската циално зърнените храни. Съ изравняването
девизна система, които означаватъ едно ново на курса, по който ще се отстжпватъ задъл
засилване на държавния монополъ, може да жителните проценти на Б н. банка къмъ
се очаква, че ще се постигнатъ следните максималната допустима компенсационна пре
резултати: 1) ще се засили притокътъ на мия, сега се дава насърдчение въ обратния
девизи къмъ Българската народна банка по редъ: най-големо е насърдчението на з ъ р 
ради задължителното предаване на банката нените храни, следъ това на храните, които
известенъ процентъ девизи и поради запла отстжпваха по-големи проценти свободни де
щането на всички свободни девизи съ 35% визи и т. н. Не се ползуватъ отъ насърдче
премия; 2) ще се преустанови, поради пре ние по новата наредба артикулите, които не
следването на нарушителите, образуването отстжпваха свободни девизи, т. е. на първо
на по-високи цени на вжтрешния пазаръ въ место плодовете и зеленчуците. Това по-госравнение съ международните цени, тъй лемо насърдчение на зърнените и фуражни
като износителите нема да разчнтатъ на храни (съ изключение на житото, което се
премията, за да покриятъ ажиото въ вжтреш- намира подъ монополенъ режимъ), може да
ните цени; 3) ще се затвърди и стабилизира укаже полезно въздействие въ смисълъ на
курсътъ на монетата, като се избегнатъ из увеличение на производството на фуражи и
куствените отклонения въ стойностьта й по други произведения, които напоследъкъ от
ради спекулациите на износителите н ссзон- белязваха намаление въ засетите площи и
ностьта на износа; 4) ще се получи едно производството. Една подобна преориентация
ново насърдчсние на износа къмъ страните е желателна съ огледъ на нуждите на скосъ свободни девизи, поради премахването товъдството.
отстжпването на девизи безъ премия на Б.
Преката и търсена последииа ще бжде
н. банка. Това насърдчение ще бжде различно увеличаването на притока на девизи къмъ
за отделните групи стоки. Така, за пшени Б. н. банка. Като се има предвидъ, че при
цата увеличението на цената, което ще про износъ равенъ на миналогодишния, къмъ
излезе отъ премахването отстжпването на напълно свободни страни сж се отправили
свободни девизи по официаленъ курсъ ще 340 милиона лева, отъ които 75% ще постжвъзлезе на 35%, за пшеничното и ржжено пятъ въ Б. н. банка, отъ тази група може
брашно увеличението ще бжде съ 28%, за да се очаква единъ притокъ на девизи отъ
рапицата и овеса —14%; за всички артикули, 255 милиона лева. Освенъ тога отъ страните
които досега се продаваха при отстжпване съ свободни девизи, съ които Б. н. банка
на 30% свободни девизи, насърдчението въз има сключени спогодби за компенсационна
лиза на 10.5%; за артикулите съ отстжпка търговия, може да се очаква, че ще постж20% девизи, увеличението е 7%, за от пятъ задължително около 350 милиона лева,
стжпка 15% увеличението е 5.25%, а за от или всичко, съгласно новата наредба, може
стжпка по 107о девизи — 3.5%; 5) ще се да се разчита на единъ задължителенъ при
уеднакви премията за свободните девизи, токъ въ свободни девизи отъ около 600
тъй като ще се намали значението на отстжп милиона лева. Освенъ това, следъ като се
ването на валута за Б. н. банка при образу премахна разликата между отстживани и
ването на общата премия за дадения ярти- компепсационни девизи по отношение на
кулъ. 6) чрезъ запазването на системата на курса, може да се разчита, че още една зна
частните компенсации се разчита, че въ да- чителна часть отъ свободните девизи, полу
денъ моментъ ще може отново да се премине чавани отъ износителите, ще се отправя
къмъ една по-свободна система на девизно къмъ Банката. Тази свободно вливаща се
стопанисване, при която добрите резултати часть може да се оцени на около 300 ми
отъ прилагането на частните компенсации лиона лева, ако се остави напълно свобоще може да се проявяватъ и занапредъ.
денъ частниятъ компенсационенъ пазаръ, а
може значително да се увеличи, ако се приложатъ по-строги мерки срещу продаването
Резултатите.
на свободни девизи при по-високъ к у р с ъ
Първата стопанска последица, която ще отъ законно установения валючително пре
настжпи отъ приложението на горната наредба, мията.
ще бжде допълнителното валоризиране на
износните артикули, които отстжпваха до
Важно е да се прецени отъ друга страна,
сега известни проценти девизи на Б. н. банка дали фиксирането на премията при 35%
по официаленъ курсъ. Требва да се отбе нема на доведе до вжтрешна криза въ це
лежи, обаче, че при досегашната система ните на стоките за износъ. ценообразуването
най-големо валоризиране се даваше на най- на които е станало при прикрита премия на
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свободнитъ девизи отъ около 50%. Въ това
отношение се налагатъ отделни проучвания
за разните артикули Подобна криза може би
ще се развие въ пласментните възможности
иа рапицата, млечните произведения и на
некои други стоки отъ ранна реколта, но
за повечето отъ т е х ъ сжществуватъ възмож
ности за използуването имъ въ местната ма
слодайна и друга индустрия, поради което
пласментътъ имъ нема да доведе до значи
телни загуби. Щ о се касае до главните из
носни артикули къмь свободни страни, чиято
реколта е по-късна и ценовите условия не
сж образувани въ момента на влизането въ
сила на наредбата, кризата ще може да бжде
избегната; тъй като износителите ще бждатъ
уведомени навреме за премията, на която ще
могатъ да разчитатъ и цените ше се образу
ватъ съгласно новата наредба. Най-после за
много артикули, които се ползуваха отъ бла
гоприятния високъ курсъ на компенсацион
ната премия, печалбата отъ премията надъ
35% оставаше въ ржцете на търговците и
не отиваше до производителя, тъй като до
пълнителната премия имаше контрабанденъ
характеръ, варираше твърде много нагоре и
надолу и поради това не влизаше въ калку
лацията на цените, по които търговците ку
пуваха стоките отъ производителите. Поради
това и не требва да се разчита, че спадането
на премията отъ 50% на 35% непременно
ще доведе до съответно обезценяване на из
носните артикули при производителите.
Запазването на системата на частните ком
пенсации, когато те нема да носятъ (поне
формално) никаква по-голема изгода за из
носителите, тъй като премията и по частни
те компенсации и при продажба на Б. н.
банка ще бжде еднаква, може да се обясни
само като една мерка на предвидливость и
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като оставяне на една възможность за въ
бждаще отново да се развие тази система,
която даде толкова добри резултати въ ми
налото. За да се предпази монетата отъ ново
обезценяване, обаче, което може да настжпи
при едно ново повишение на частната ком
пенсационна премия надъ законния уровенъ,
не е достатъчно да се предвмдятъ наказа
телни разпореждания. Може би ще требва
Българската народна банка да образува единъ
девизенъ резервъ, който да й служи за ин
тервенция на частния девизенъ пазаръ и за
нормализиране на премията.
По отношение на вноса, новата наредба
допринася за неговото значително улеснение
отъ страните съ свободни девизи. Намаля
ването на премията (която за разлика отъ
износа тукъ се плаща върху целата стой
ность на внасяните стоки) ще повлияе насърдчително за вноса отъ страните съ сво
бодни девизи и ще допринесе за намалява
нето на ценовите разлики между вносни
стоки отъ свободни страни и отъ клиринго
ви страни.
Общо взето новата наредба, макаръ и да
засилва камбиалния контролъ въ страната и
да ограничава полето на частните компен
сации, оставайки значително по-малки суми,
които могатъ да се компенсиратъ, предста
влява една крачка напредъ къмъ насърдче
нието и разнообразяването на българския
износъ по страни. Тя, обаче, нарушава об
щата тенденция къмъ все по-големо либера
лизиране на девизното стопанство въ Бъл
гария, започната отъ 1933 година насамъ.
Като се иматъ предвидъ временните причи
ни, които я предизвикаха, може да се пред
полага, че тя сжщо така ще има времененъ
характеръ и ще трае до техното преодоля
ване.

РЕЦЕНЗИИ

КРЕДИТНОТО Д В Л О ВЪ БЪЛГАРИЯ И СТОПАНСКАТА КРИЗА,
отъ Михаилъ Ст. Карамихайловъ, София 1939 год., 262 стр., цена 100 лв.
Върху причините, проявите и последиците
на последната стопанска криза, която засегна
и раздруса народните стопанства на почти
всички страни и която по размеръ и дълбо
чина далечъ надминава всички досегашни
стопански кризисни явления въ света, е съз
дадена вече огромна литература. Въ частность
проявленията на тази криза въ разните сто
пански отрасли на отделните страни сж били
тоже предметъ на монографични изследва
ния, съ цель да се констатира размера и си
лата на нейните поражения, или пъкъ да се
прецени доколко взетите мерки отъ страна
на държавната власть за смегчаване на ней
ните последствия или при преминаване от

ново къмъ нормалните условия на деЛность,
сж били целесъобразни и сж постигнали
цельта си. Предложениятъ трудъ отъ автора
представлява именно едно подобно монографично изследване съ цель да проследи какъ
се е отразила стопанската криза върху па
ричния кредитъ у насъ, като стоковия кре
дитъ не влиза въ обсега на изследването,
поради това, че той е по-комплициранъ и е
съсредоточенъ въ институти, чиято дейность
по-редко е била предметъ на специални из
следвания (стр. 3). Требва още отъ начало
да отбележимъ, че авторътъ прави своите
изследвания не като теоретикъ, а като чо
векъ, който въ своята професионална дей-
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ность се намира въ постояненъ допиръ съ
изследваната область. Поради това и пеговиятъ трудъ има повече практически харак
теръ, характеръ на едно популярно изслед
ване, достжпно за по-широкъ кржгъ чита
тели. Отъ друга страна, служебното положе
ние на автора, като испекторъ при Банкер
ския съветъ при Министерството на финан
сите, му е дало всичката възможность да се
справи добре съ поставенигЬ задачи и да
проникне въ проблемите на изследването съ
особена вещина.
Трудътъ на автора се състои отъ две части:
обща часть, която заема сравнително малко
место (30 страници) и която представлява
въведение къмъ темата на изследването,
която той разглежда въ така наречената спе
циална часть отъ книгата, заемаща 228 стр.
Въ общата часть най-първо авторътъ се
спира, на кратко и въ популярна форма,
върху понятието стопанска криза, характе
ризира разните кризи и техните проявления,
състоянието на стопанството следъ войната
и установява причините за последната криза,
следъ което дава кратки исторически бележки
за развитието на стопанските кризи. Следъ
това той посвещава по неколко страници на
разните стопански системи: на либералнокапиталистическото стопанство, дирижирано
то, плановото и кооперативното стопанство,
за да разгледа по по-нататъкъ и следните
въпроси: банковото дело презъ време на
кризата, стопанското положение на нашата
страна въ надвечерието на кризата, причи
ните за стопанската криза у насъ и въпро
са за кредита и значението му за стопан
ството. Следъ тази теоретична часть, която
въвежда читателя въ общите проблеми свър
зани съ разглежданата отъ автора материя,
следва и централната часть отъ изследването
върху отражението на стопанската криза
върху кредита у насъ.
Въ тази специална часть най-първо авто
рътъ характеризира развитието па кредита у
насъ презъ 1927 и 1928 година, т. е. презъ
двете години непосредствено преди кризата,
отъ кждето се вижда, че презъ 1928 год. се
достига до едно грамадно разширение на
кредита, т. е. до една кредитна инфлация.
Пласментите на банките въ края на 1928
год. се увеличаватъ въ сравнение съ 1926
год. съ близо 46%. Следъ така създадения
фундаментъ за по-нататъшните свои изслед
вания, авторътъ прави кратъкъ сбщъ прег
ледъ по години на стопанското развитие у
насъ и въ частность това на кредита презъ
периода 1929—1937 години и на економическото положение на страната ни непосред
ствено преди и следъ освобождението. Следъ
това той анализира дейностьта на частните
кредитни институти (банките), започвайки

отъ преди освобождението, като въ дадения
исторически очеркъ се виждатъ много поу
чителни и интересни данни отъ техното ра
звитие, посочва ролята на Б. н. банка въ
това развитие, а сжщо така и участието на
чуждия капиталъ въ областьта на кредита.
Тукъ, чрезъ редица таблици и съпоставяния,
авторътъ е обхваналъ и осветлилъ дейностьта
на частните кредитни институти отъ различни
страни и установява ролята имъ въ развитието
на нашето стопанство, както и отражението на
стопанската криза върху техното развитие и
дейность, следъ което той посвещава по н е 
колко страници на по-значителните банки,
като Интернационалната банка на България
(която послужва за крайжгъленъ камъкъ при
учредяването иа Банка български кредитъ),
Централната банка на българските провин
циални банки и на Закона за защита на спе
стовните влогове (създаденъ презъ 1931 го
дина), който требва да се счита за начало
на нова ера въ дейностьта на кредитните ин
ститути у насъ. Сжщевременно авторътъ не
забравя да засегне и въпроса за кредит
ните институти и създадените облекчителни
закони, като прави опитъ да подхвърли на
преценка навременностьта на тези закони и
тт.хното отражение върху кредитното дело у
насъ. Следъ това авторътъ анализира по от
делно и въ некои случаи твърде подробно,
дейностьта на Българска земеделска и кооп.
банка (стр. 113—197), на популярните банки,
(стр. 198 — 212) на Българска
централна
кооп. банка до сливането й съ Б. з. к. банка,
на Б. н. банка (стр. 218 — 251), на Пощен
ската спестовна каса, на Столичната общин
ска банка, като най-после засяга и ипотеч
ния кредитъ у насъ. Разглеждането, обаче,
дейностьта на току що посочените институти
става все съ сгледъ на основната идея на авг
тора, а именно да проследи какъ се е отра
зила стопанската криза върху кредита у
еасъ. И най-после въ заключение на своето
изследване авторътъ казва и неколко думи
за състоянието на стопанството въ настоя
щия моментъ и дава некои мнения относно
ликвидирането на стопанската криза.
Въ заключение тртбва да кажемъ, че
изследването на автора, поради естеството
и важностьта на третираната материя и по
ради успешното справяне на сжшия съ про
блемите на изследването, представлява цененъ приносъ не само къмъ опознаване влия
нието на стопанската криза върху паричния
кредитъ у насъ, но изобщо и къмъ банко
вото дело въ страната пи. Поради това, тру
да на г. Карамихайловъ препоржчваме да
бжде прочетенъ отъ всеки, който се инте
ресува отъ стопански въпроси.
Б. П. Бойчевъ.
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МОРСКО ПРАВО
отъ д-ръ Г. Ивановъ, стр. 167, Варна, 1939 год.
С ъ д ъ р ж а н и е . Уводъ: Понятие, деление,
история, особености на морското право и
тенденции на неговою развитие, източници
на морското право, в; дове карабоплаване,
разлика между ръчното и морското корабо
плаване, източници на българското морско
право и администрация на българското тър
говско корабоплаване; II часть: за правната
сжщность на кораб! и правата върху кораба,
III часть: за лицата участвуващи въ търговското
корабоплаване (собственикъ на кораба, стъкмитель, корабоначалникъ, екипажъ и пара
ходни агенти) и IV часть: договори, (афретиране, превозъ на стоки и пжтницн, навло,
товарителенъ записъ.реморкажъ, застраховки,
морски заемъ и морски продажби), полудоговори (аварии, помощь и спасявания, кора
боплаване), привилегии въ морското право,
секвестри и публична продань на корабите и
прсстжпните деяния протизъ търг. корабо
плаване.
*
Г-нъ д-ръ Горанъ Ивановъ, редовенъ доцентъ при Висшето търговско училище въ
Варна, ни поднася първото системно и ця
лостно разглеждане на въпросите отъ мор
ското право. Значението на издадения трудъ
е особено големо, като се има предвидъ, че
досега творителитъ- на българската правна
наука сж ОТДЕЛЯЛИ незначително внимание
на тази материя, за да не кажемъ, че въоб
ще не сж се занимавали съ морското право,
изключзя н-гколко частични
изследвания.
Даже и въ университета морското право не
представлява особсиъ предметъ, а отъ из
вестно време се четап, лекции само върху
избрани въпроси изъ тази дисциплина. Не
въ такова положение се намира науката за
морското право въ чужбина. Тамъ тя заема по
четно место между останалите дисциплини.
Най-видни професори сж посветили усилията
си за разработването й, и сж обогатили прав
ната книжнина съ многотомни и подробни
изучвания върху всички въпроси, които биха
могли да възникнатъ при прилагането па на
редбите на морското право. Слабиятъ инте
ресъ къмъ последното въ пашата научна
книжнина се оправдава и с ъ обстоятелството,
че практическиятъ животъ дава редко случаи
за неговото приложение. Нашето морско ко
рабоплаване, доскоро изоставено само на
себе си, не се радваше на големъ разщгптъ;

нетърговското корасоплаване — известно въ
науката като плаване за удоволствие—е изоб
що непознато на нашия животъ, а дунав
ското корабоплаване е изключено отъ ебсега
на приложение на закона за морската тър
говия. При това положение нашата правна
наука, по чисто утнлитаристични съображе
ния, беше почти заличила морското право
изъ интересуващите я обекти. Напоследъкъ,
ебаче, морското ни корабоплаване е предметъ
на особени грижи отъ страна на държавата
и законодателя; успехите, които зарегист
рира до сега, сж значителни, а перспективите,
които се разкриватъ предъ н е г о - о б е щ а в а щ и .
Морското право съставлява отделенъ пред
метъ въ програмата на Висшето търговско
училище въ Варна и нуждата отъ едно си
стемно помагало въ тази область беше
наложителна. Появяването на труда на г-нъ
Ивановъ е повече отъ навременно. Изтъкнахъ фактическата обстановка, всредъ която
се появява книгата на г-нъ Ивановъ, за да
се разбере добре необходимостьта отъ нея
и за да се схванатъ трудностите, предъ
които е билъ изправенъ авторътъ въ жела
нието си да даде основна разработка на ма
терията.
Макаръ и предназначена предимно за по
магало на студентите, книгата ще бжде по
лезна и за хората на практическата работа
•— адвокати, еждпи и търговци. Авторътъ е
държалъ сметка за практическото приложе
ние на отделните институти и освенъ чисто
теоретическите изследвания е далъ и значи
телни указания по въпроси, I оито се намиратъ въ твена връзка съ морската търговия.
Най-значително место въ книгата е отделено
за превозния и застрахователенъ морски договоръ, правни форми, подъ които най-често
се представляватъ отношенията между участвуващите въ морската търговия лица. Зна
чително место е отделено и за отношенията
между членовете на екипажа и собственика
или стъкмителя на кораба, което прави кни
гата ценна за притежателите на плавателни
еждове. Авторътъ е използувалъ некои френ
ски, немски и италиянски източници, което
му е дало възможность да предаде послед
ните придобивки на чуждата литература и
да направи книгата още по-ценна.
Н. Поповъ

ОЕК К Е 1 С Н 5 М Н К 5 Т А Ш (АУРСлАВЕМ, АНРВАП Ш Б ВЕОЕГЯКО)
отъ Ог. Н. Ке1зсп1с ипй V/. Заиге, Берлинъ, стр. 345.
Едно ценно съчинение, посветено на на- нието на МеНгепз, което рецензирахме въ
месата на германската държава въ земедел- миналата книга, се разглеждатъ мерките на
ското производство, е това на двамата автори: намесата въ земеделското стопанство, но то
Ке1зс111е и 5аиге и двамата на ржководни се спира по обстойно на самото устройство
служби по организирането на тая намеса.
на Кекпзпайгзгапа!—а, неговите поделения и
И въ това съчинение, както и въ съчине- на държавните служби за доставки (Кекпз-
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5{е11еп) И при у с т р о й с т в о т о на Ке1с1гзпа11гз1апс1а
и неговите подделения е прокаранъ с ж 
щия п р и н ц и п ъ , съ който се х а р а к т е р и з и р а ц-Ь
лото управление на
националъ-социалистичаска
Германия
— водаческия
принципъ
(РШтгегрпп21р) и принципа на личната отгов о р н о с т ь . Начело иа Ке1с11зпа!1гз(апс1—а за
ц^лия Ке1с11
стои
селския
водачъ
на
Р а й х а — (КекЬзЪаиегпггШгег). Ке1с115паг1з1апс1
е п о д ч п н е н ъ на селския водачъ, за да се
п о д ч е р т а е неговото з н а ч е н и е за селското с т о 
панство и за с е л с к о т о н а с е л е н и е . О т ъ о с н о 
ваването на Ке1с115па11Г54апй—аидоднесънеговъ в ъ р х о в е н ъ водачъ е самия
министъръ
на прехраната. Начело на о т д е л н и т е областни,
о к р ъ ж н и и м е с т н и организации стои по
е д и н ъ о б л а с т е и ъ , с ъ о т в е т н о с к р ж ж е н ъ или
м+.стенъ селски водачъ (ВапегпКШгег). К о м петентностьта на тия водачи сж о п р е д е л е н и
в ъ з а к о н и т е и н а р е д б и т е . ГСекНзпаИгзкпй-ътъ
в ъ Германия пе с некакво
бюрократнческо
у ч р е ж д е н и е , с ъ с т а в е н о о т ъ чиновници чуж
ди на стопанската д е й н о с т ь , а е организа
ция на з а и н т е р е с у в а н и т е стопански съсловия.
Въ Германия държавата провежда всички
м е р к и на н а м е с а въ з е м е д е л с к о т о стопанство

чрезъ самите стопански съсловия, органи
зирани въ организации съ публично-правни
функции. По тоя начинъ се привличатъ сто
панските съсловия като сътрудници за про
веждане стопанската политика на държавата.
Чрезъ тия организации, въ които участвуватъ
често съсловия с ъ противоречиви интереси,
се нзглаждатъ тия противоречия и се внася
новъ стимулъ въ стопанската дейность на
съсловията и определените техни членове общото благополучие на нацията и чувство
на отговорность. Въ рамките на общата по
литика на държавата и въ общите директиви
на държавата стопанските съсловия иматъ
свобода на дейность. Те спреде.чятъ наг.р.
контингентите на своите членове, те опре
деляте реда на доставките, начинътъ на
пласирането па единъ или другъ видъ земед.
или животински произведения на пазаря и
т. н, Въ съчинението на К е 1 5 с 1 ; 1 е и Баиге
сж изложени ясно и изчерпателно устрой
ството и задачите на стопанските органи
зации на прехраната въ Германия, т е х н и т е
подделепия и техната компетентносте.
Д-ръ Горанъ Ивановъ

книгописъ
(Получени въ редакцията книги и списания)
К Н И Г И

териалъ на Б. Д. Ж . съответствува ли на
нуждите на трафика — К. Балевски.
Т р у д о в е на С т а т и с т и ч е с к и я ин
с т и т у т ъ за с т о п а н с к и
проучван и я. Год. 1939, кн. 1—2 Б. Развитие на кон
юнктурния цикълъ въ България 1934-1939 г.
— А с е н ь Г. Христофоровъ.
С т о п а н с к и п р о б л е м и . Год. I V 1939,
кн. 6 - 7 . Предпоставки на кооперацията —
Георги Ив. Поповъ. Общиятъ съюзъ и обе
динените въ него земеделски кооперации
— Евг. I I . За увеличение площьта на трай
С П И С А Н И Я
ните култури — Дим. Бакърджиевъ. Причи
ни за унищожение горите въ България —
В и 11 е 11 п т е п $ и е 1 Й е з К е I п з е 1
п е т е п 1 з е с о п о п и ц и е з е 4 з о с 1 а и х, Л. Станчевъ. Историческото съдържание на
год. XXX, кн. 1 до 9, януарий до септемврий работната заплата — П. Колевъ.
1939 г. Издание на Международния земедел
С п и с а н и е на И н с т и т у т а на за
ски институтъ въ Римъ (1пзШи( тгсгпаИ- к л е т и т е е к с п е р т ъ — с ч е т о в о д и 
опа1 д'а§пси11иге, К о т е , уШа 11тЪег10 I.)
т е л и в ъ Б ъ л г а р и я . Год. V I I I 1939, кн.
С п и с а н и е н а Б ъ л г а р с к о т о и к о  5—6. Нуждата отъ строги санкции — Ал.
н о м и ч е с к о д р у ж е с т в о . Год. XXXVIII Минсвъ. По въпроса за организацията и
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служитель,
отъ Любомира.
Дончевъ.
ВагзхсПипрг
ц ц с1
К г ' 11 к Й е г
Т Ь. е о г 1 е с ! е з 1 п 1 е г п а Н о п а 1 е п Н а п 
и е ^ Ъ е I Н а Ь е г 1 е г и п ( 1 О И П п, отъ
д-ръ Ив. Ранковъ.

446
К н. 7 — 8. Задълженията на експертъ-счетоводителя по чл. 7 отъ Закона за Инсти
тута — Ал. Минсвъ. Камбиално-девизниятъ
монополъ н народното ни стопанство—Д-ръ
Д. Калиновъ. Българскит+з държавни външни
облигационни заеми — В. Зафировъ. Ревизия
на предприятията - Проф. Станчо Чолаковъ.
С п и с а н и е на С ъ ю з а на п о п у л я р 
н и т е б а н к и . Год. X V I I I 1939, кн. 6. Сто
панското положение въ чужбина и у насъ—
Проф. Д. Мишайковъ. Загуби за народното
стопанство — Янко Сакжзовъ. Кооперацията
и младежьта — Проф. В. Тотомианцъ. Коо
перативна централа „Напредъ" — П. В. Ва
лутните премии и вносъ—износъ — А. Г.
Хр. Военна конюнктюра въ чужбина—А. Г.Хр.
К н. 7. Въ мнръ и въ война — Д-ръ Илия
Палазовъ. Селянннътъ като центъръ на днеш
ната държава — Янко Сакжзовъ. Анализъ и
практика на балансите—Проф. Ст. Чолаковъ.
Интелигенцията като социална категория —
П. Моневъ. Андрей Ляпчевъ—Матвей Вълевъ
Делото на популярните банки — Василъ
Александровъ. Финансите на воюващите
държави—Д-ръ Д. Тошсвъ.
С п и с а н и е на С ъ ю з а на н а р о д н и т е
к о о п е р а т и в н и б а н к и . Год. VIII,1939,
кн. 6. Българо-югославянско кооперативно
сътрудничество — Ради Василевъ. Съюзътъ
на народните кооперативни банки презъ 1938
година — Борисъ Д. Иордановъ. Финансо
вите средства на популярните (народни коо
перативни) банки — Петъръ Алексиевъ. Големата обществена роль на кредитната коо
перация у насъ •— Кр. Коеджиковъ.
Кн. 7. Войната въ Европа—Ради Василевъ.
Кооперативното законодателство — Стефанъ
Фетфаджиевъ. Стопанските пласменти на на
родните кооперативни банки — Ангелъ Касабовъ. Приложение на Закона за облекче
ние на длъжниците и заздравяване на кре
дита по отношение на народните коопера
тивни банки — Георги Ив. Поповъ.
Б ъ л г а р с к и т ю т ю н ъ . Год. 4, 1939,
кн. 1 — 2. Прилагането на наредбата-законъ
за колективния трудовъ договоръ — Н. Д.
Найденовъ. Търговията съ български тю
тюни — Кир. А. Божковъ. Значениито на
тютюна за германското стопанство и въздържателната пропаганда въ Германия — Бор.
Мосиновъ. Работническите заплати — Райко
Ошановъ.
Кн. 3 — 4. Световно-стопанска политика
следъ войната — Проф. Е. Вагеманъ. Факто
рите за отделяне на работническата заплата
— Р . Ошановъ. Износителъ и производитель.
К н. 5 — 6. Производството и употребата на
тютюна — Г. Вулевъ. Нуждно ли б е въвеж
дането на колективните трудови договори въ
областьта на търговията—Д-ръ К. Манчевъ.
Външната ни търговия презъ първото полу
годие на 1939 година — Д-ръ Т. Близнаковъ.
К о о п е р а т и в н о д е л о . Год. XIII 1939,

кн. 3. Обществено-политическите доктрини,
стопанските системи и кооперацията — Сотиръ Яневъ. Кооперацията като общественостопанска форма — проф. Мишайковъ. Кооператизъмъ и кооперативна просвета—проф.
д-ръ Гр. Диковъ. Кредитътъ въ стопанския
животъ и кооперацията — д - р ъ Ал. Ивановъ.
К н. 4. Кооперациите като работодатели—
д-ръ Н. Бару. Специалните фондове при Б.
з. к. банка — Дим. М. Пандовъ. Кооператив
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50% намаление за пжтуване по Б. Д. Ж. п р е з ъ с е з о н а .

Чудни околности за екскурзии и излети, красива природа.
В с е к и д н е в н и концерти об-вдъ и вечерь в ъ Морското к а з и н о .

Дансингь-бар-ь.

УСТРОЙВАНЕ МОРСКИ ТЪРЖЕСТВА И ЗАБАВИ
Изборъ на „Царица на плажа".

Музикални тържества.

КУРОРТЪ „СВ. КОНСТАНТИНЪ"
Прелестно кжтче край морския бр-вгъ за истинска почивка и отмора.
П л а ж ъ — морски топли и с т у д е н и бани. Първокласенъ ресто
рантъ. Д ж а з ъ . Дансингъ. Хотелътъ ремонтиранъ. Стаитв с ж
с н а б д е н и с ъ и з о б и л н а течаща вода. А н г а ж и р а н е стаитв
предварително.
Р е д о в н а автобусна връзка с ъ г р а д а .

В И Т Р И Н А Т А
НА

Б Ъ Л Г А Р И Я
голъмъ

С Т О П А Н О К И
КУЛ ТУ Р Е Н Ъ

и
ОБРАЗОВАТЕЛЕНЪ
Ц Е Н Т Ъ Р Ъ

ПЪРВОСТЕПЕННО МОРСКО

ЛЕТОВИЩЕ
ПОСЕЩАВАЙТЕ

Я !

