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ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА:

• Структурата на икономическата система
• Интересите на икономическите субекти
• Цели на развитието
• Възможностите за координация



1. Базови икономически позиции
• От управленска гледна точка икономическата система (в 

частност - на България) се характеризира с две координати: 
секторно-транстериториални и териториално-транссекторни
управленски подсистеми.

• При тази (на пръв поглед) дихотомия се появяват не два, а три 
субекта на управление: 

• трансекторните корпорации, като центрове за управление и 
реализиране на частните интереси в национален и транснационален 
аспект; 

• националната държава, като център за управление и реализиране на 
обществените интереси в национален и транссекторен аспект;

• Европейският съюз, като център за наднационално управление и 
координация на транссекторните, националните и транснационалните 
интереси, които не всякога съвпадат между различните държави-членки.



1. Базови икономически позиции
• Задачата на икономическата система е поддържането на 

хомеостазис, а именно свойствата на една отворена система (в 
която попадат не само икономическата, но и природната, и 
демографска системи) да регулира вътрешната си среда така, 
че да поддържа стабилно, постоянно състояние, чрез 
многобройни корекции на динамичното равновесие, 
управлявани от взаимносвързани регулаторни механизми. 

• Напомнянето на тези банални истини не е самоцелно, а именно 
във връзка с обстоятелството, че икономиката не може да се 
остави на решенията на клетъчно или атомно ниво (в 
случая – на свободните решения на корпорациите или – още по-
точно на „свободата на пазара“, където се сблъскват плановете
на различните корпорации), понеже това ще наруши
хомеостазиса на суперсистемата.



2. Интересите на трансекторните корпорации 
като центрове за управление в 
транснационален аспект
• Адам Смит: „стока“.
• Корпорациите еволюираха от едносекторни

вътрешнонационални системи в многосекторни
транснационални системи, функциониращи на база печалба.

• Промяна: стоки + нестоки!
• Корпорациите създават огромни блага за човечеството.
• Корпорациите увреждат природата, икономиката и 

обществото.
• Частните интереси на корпорациите все повече влизат в 

противоречие с обществените и глобалните интереси на 
гражданите и обществата.



3. Интересите на държавата като център за 
отразяване на обществените интереси и за 
управление в национален и транссекторен аспект
• Териториално обособените икономически подсистеми се 

нареждат пирамидално: предприятие – район – страна – регион 
– световна икономика.

• Минимално необходими управленски функции в 
икономиката (минимална степен на намеса в икономиката) на 
държавните и регионалните управленски органи, и то 
едновременно във всички системи от този вид. 

• Управленската намеса в икономиката от страна на локалните 
управленски институции с решения от ограничаващ характер 
може да има само едно значение - поставяне на бариери 
спрямо множеството изравняващи потоци от посочения по-горе 
вид.

• Отношенията между корпорациите и държавно-
националните комплекси. 



3. Интересите на държавата като център за 
отразяване на обществените интереси и за 
управление в национален и транссекторен аспект
• Държавата: управление чрез дългосрочни програми за 

оцеляване и развитие не само на икономиката като 
система, но също така на природната система и 
демографската система, които не могат да очакват 
резултати, получени  от случайностите на свободния пазар. 

• Национални, наднационални и глобални дългосрочни
(за 15-20 години) комплексни целеви програми.



4. Икономическа стратегия на България
като член на Европейския съюз



4. Икономическа стратегия на България
като член на Европейския съюз



4. Интересите на ЕС и ООН като център за отразяване на 
интересите на човечеството и за управление в 
транснационален и транссекторен аспект

Управлението на икономическата система придобива все по-
централизиран характер, вместо да се развива като 
пирамидални отношения, и същевременно самото развитие 
на пазарната икономика се придружава с развитие на 
ограничителните рамки, поставяни от по-висш етаж на 
координация.
• Глобално затопляне
• Биоразнообразие
• Баланс: „демографска система – икономическа система –

природна система“



Финал: две тези

• Сегашните и бъдещите беди ще се решат от „пазара“.
• Сегашните и бъдещите беди ще се решат по общ „план“.
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