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БАЛАНСЪТ МЕЖДУ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
В добре управляваната държава 

се срамуват от бедността, 
а в зле управляваната – от богатството 

Конфуций 
 
През 2011-та година участвах в конференция, 
организирана от катедра „Социална 
икономика” на испанския университет 
„Жаоме” и организацията „Интеркооп”. 
Гостите бяха от Латинска Америка и Европа – 
Западна и Източна. Търсенето на 
конференцията – как човек да надскочи 
„дажбата за жилище и изхранване” и да 
разбере, че парите са творение на най-доброто 
у него.  
Да анализираме възможността за достоен 
живот и кое движение е за предпочитане – с 
левия или с десния крак? Аз предпочитам 
баланса между социалната политика и 
предприемачеството.  
Но по ред! 
През 1995-2003 г. активно участвах в 
реализацията на проект за учредяването и 
развитието на земеделските кредитни 
кооперации в България. Субсидията беше 
значителна – 10 милиона евро. Участниците 
също – над 15 хиляди земеделски 
производители. Те добавиха към субсидията и 
дялов капитал от собствени средства. 
Учредиха се 33 кооперации в страната. 
Обединиха се във федерация. Бях председател 
на тази федерация от 1996 до 2002 година. 
Традицията на кооперативното движение у нас 
е стабилна – от 1864-65 година (Мидхат паша 
ги е учредил), и е стабилна, защото 
кооперацията е социално формирование. 
Кооперацията е символ на социалната 
икономика. Само в някои страни от 
социалистическия лагер кооперацията стана 
мръсна дума, заради ръководната роля на БКП 
и опорочаването на кооперативните принципи. 
Най-важният принцип, който я отличава от 
търговското дружество, е: „Решенията в 
кооперацията се вземат на принципа: Всеки 
член има право на един глас, независимо от 
размера на дяловия си капитал!”. 

Другият важен принцип е, че не се допускат 
семейносвързани лица в управителните и 
контролните органи. 
Третият принцип е, че кооперацията се създава 
не за да печели тя, а да печелят нейните 
членове. Този принцип е особено важен за 
кредитните кооперации. Техните член-
кооператори са земеделски производители, 
които едновременно са собственици на 
капитала на кредитната кооперация (това е 
тяхната банка), а също така са и 
кредитополучатели (клиенти). Ако 
кооперацията вземе решение да определи по-
високи лихви върху кредитите на собствените 
си членове, това ще й осигури по-големи 
печалби. Но тези печалби ще бъдат за сметка 
на земеделските производители, които ползват 
кредитите. Така те трябва да се пренапрегнат, 
за да осигурят достатъчно доходи, както за 
себе си, така и за кооперацията, която ще 
трупа печалби от лихвите. 
Кооперациите ползват преференции. 
Например ½ от печалбата на кооперативния 
съюз може да се инвестира в дълготрайни 
активи за кооперациите, които членуват в 
него. Очевидно е, че интерес към 
кооперациите ще проявяват само хора с 
ограничен имуществен статус. Няма здрав 
разум в това да стане член-кооператор някой, 
чийто дялов капитал е значително по-голям от 
средния, защото това ще означава 
мнозинството членове, които имат равен глас с 
неговия, да му управляват капиталите. 
И второ – той има достатъчно икономическа 
мощ, за да си организира собствен бизнес. 
И най-важното – преференциите, които 
държавата осигурява, за да стимулира 
кооперирането, ще са с отрицателен знак 
върху националния бюджет. Значи, другите 
играчи в икономическия живот трябва да 
печелят, за да може националната хазна да 
поеме разходите за преференциалните условия 
по дейността на кооперациите.  
На конференцията нашата позиция беше тази: 
Приемаме, че лявата политика защитава 
интересите на работническата класа, а дясната 
поощрява предприемачите. Пример – съседна 
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Гърция. „Пасок” и „Нова демокрация” 
непрекъснато си сменят местата. Краен 
резултат – южната ни съседка е затънала със 
стотици милиарди евро. Значи вървенето ту с 
левия, ту с десния крак не е печелившо. 
В Северна Корея не се толерира 
предприемачеството. Жизненият стандарт е 
нисък. Не може движение само с левия крак. 
За да може една държава да си позволи 
преференции, в нашия случай за 
кооперациите, тя трябва да има финансови 
ресурси. Те идват от мощните компании на 
предприемачите, на хората, които правят 
своето  и общественото богатство. Това е 
десният крак. 
Без правилна политика спрямо 
предприемачите - хората, които знаят какво 
искат и знаят как да искат, държавната 
съкровищница ще е празна. Без правилна 
социална политика пък значителна част от 
хората ще бъдат лишени от достойнството да 
имат своята професионална и житейска 
реализация. Не всеки може да е предприемач. 
Не всеки има таланта и способностите да бъде 
добър бизнесмен, но всеки трябва да намери 
своето място в обществената стълбица. 
Не отричам, но е крайно това: „Светът загива в 
самопожертвователна оргия”. Стара Европа 
трябва да покаже на света как действа един 
нов политически модел. Това е движение с 
двата крака – ляв и десен. Само с единия не 
може. Затова и светът заговори за нов 
капитализъм. Затова и човекът на 2011 беше 
„протестиращият човек”. 
Днес не печели твърдението „цивилизацията е 
процес на освобождаване на човека от другите 
хора”. Но не печели и принципът на 
посредствения човек, на човека „втора 
категория”. Предстои най-трудното. Да се 
намери баланс. Баланс между социалната 
политика и предприемачеството. 
Колкото до стимулирането на кооперирането, 
мисля си, че е по-добре да го има, за да не 
нараства безработицата и разходите за 
социални помощи. И най-важното – да няма 
хора в унизителния списък на безполезните, 
протегнали ръка за просия към държавата, 
която им подхвърля социални помощи. 
Предстои, разбира се, най-трудното – 
равновесие между тезата, че парите са 
барометър за достойнството на обществото и 
понятието обществено благо. А за това е 
потребно движение с двата крака – ляв и 
десен! 
 
Знаем, че българските гени пренасят до девето 
поколение онези характерни черти, които 

наследяваме от нашите земеделски предци. 
Малцина са онези, които няма да намерят в 
родословното си дърво връзката със селото. 
Детството ми премина в село Тръстеник, 
област Русенска. Сред моите спомени са онези 
тържествени мигове, когато поднасяхме цветя 
пред паметника на т.нар „Дядо Иван” – 
издялан от камък, с житен сноп между краката 
и брадва в ръцете. Това беше символът на 
паметта за селските бунтове срещу данъка 
„десятък” от 1900 г. – Тръстеник, Шабла, 
Дуранкулак. 
Гражданското общество на селяните изправя 
мощния си ръст, за да си брани правата. 
Писано е за Стамболийски – политикът, 
журналистът, ораторът, държавникът, водачът, 
пацифистът, патриотът, тракийският селянин. 
Днес се мъчим да възродим българската 
земеделска слава пред света. Обучаваме 
модерните земеделци във Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите. 
А можем ли да потърсим икономическите 
приноси в творчеството на Стамболийски?! 
Обществото ни преживя една 45-годишна 
икономическа аномалия, когато беше 
ликвидирана частната собственост.  
Човечеството обяви този експеримент за 
неуспешен.  
Това е предречено от Стамболийски през 
1919 г., когато издава „Принципите на 
Българския земеделски съюз”, писани в 
затвора. 
„Частната собственост е способствала и 
способства за прогреса на човечеството, пише 
Стамболийски. Частната собственост съвпада 
с изискванията на достойнството и свободата 
на човека. Всеки човек е собственик на себе 
си. Онова, следователно, което той придобива, 
е също така негово. Опитът да се изтръгне 
припечеленото от него е унижение на неговото 
достойнство, накърнение на неговата свобода 
и индивидуалност. Частната собственост 
отговаря на интересите на личността, 
интересът на личността съвпада с интереса на 
обществото... В природата на човека има 
инстинкт за собственост. Не само у 
възрастния, но и у детето се забелязва този 
инстинкт”.  
Премахването на частната собственост ще 
докара двете най-главни пакости за 
човечеството: Ще намали продуктивността на 
човешкия труд и ще увеличи зависимостта на 
самия човек. Това се случи по време на 
социализма. 
В своите „Принципи” Александър 
Стамболийски може да бъде поставен редом с 
родоначалника на икономическата теория 
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Адам Смит /1723-1790/ - „шотландският 
мъдрец”. Той пише: „Здравият човешки разум 
поставя принципите на човешката природа. 
Първият е добре познатият принцип на 
„любовта към самия себе си. Ние очакваме 
своя обяд не от благоволението на месаря, 
пивоваря или пекаря, а от ревнивото им 
отношение към собствените им интереси. Ние 
се обръщаме не към тяхната хуманност, а към 
техния егоизъм, и никога не им говорим за 
нашите нужди, а за техните изгоди, и 
заключава: Ако искам да живея в конкурентно 
пазарно общество, себелюбието е 
необходимо”. 
Адам Смит подчертава, че със своята дейност 
„индивидът, работейки за себе си, 
непрекъснато повишава производителността, 
задоволява потребността на обществото и 
увеличава своето богатство. То всъщност е 
богатството на народите”. 
Сходството на идеите е очевидно! 
Да отидем още по-далеч. Адам Смит 
изчислява, че при частните земи 
продуктивостта е четири пъти по-висока, 
спрямо държавните. Така вади извода, че 
„хората са по-разточителни с богатството на 
другите, отколкото със своето”. 
Тук можем да си припомним онзи шеговит 
социалистически лозунг: „Работи така 
съзнателно, както на собствената си вила!” 
Но това никога не се получи! 
Смит говори за „естествената свобода в 
икономиката”, „свободната конкуренция”, 

където егоистичната природа на 
„икономическия човек”, преследвайки своите 
интереси, по най-добър начин отговаря на 
интересите на обществото – растежа на 
производството и богатството. 
Възгледите на Стамболийски хармонират със 
здравия разум в теорията на „шотландския 
мъдрец”. Тези възгледи са актуални и за днес, 
и за утре. Ето защо напълно заслужено можем 
да наречем Александър Стамболийски 
„българският мъдрец”. 
Нашите хиляди студенти в Пловдивско, 
Русенско, Великотърновско, Пазарджишко и 
цяла България са решили да се посветят на 
икономическото ни възраждане. Особено в 
периода на икономически трусове земеделието 
ще бъде водещ отрасъл при излизането на 
Европа от кризата - казват водещите 
европейски икономисти. 
За България това важи с още по-голяма сила. 
Историята го е показала. 
Днешната политика на Европейския съюз 
„насърчава конкуренцията, динамичната 
пазарна икономика, предприемачеството”; 
„повишената конкуренция води до по-ниски 
цени, по-голям избор на стоки за 
потребителите” – звучи познато. 
Възгледите, прозренията и пророчествата на 
великия българин Александър Стамболийски 
са като мощна светлина, трасираща пътя на 
България векове напред. Този исполин, който 
с цялата си дейност и епична саможертва ни 
кара да се гордеем, че сме българи! 

 


