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Abstract: The article is focused on the industrial development of Bulgaria from 

the end of the XIX to the middle of the XX century in the context of Alexander 

Gershenkron's theory of industrialization of economically backward countries and the 

advantages of this. The main idea of the author is interpreting the industrialization of 

the Bulgarian economy during the period and the transition from pre-industrial to 

industrial economy, which is different from the still luxuriously dominant Marxist 

thesis in historiography. This would give a different perspective on the Bulgarian 

economic history, but not only. 
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Дискутираните в този материал проблеми на индустриализацията на бъл-

гарската икономика от края на XIX до средата на ХХ в. имат определящо зна-

чение, от една страна за изясняването на много аспекти на стопанската история 

на страната по това време, а от друга – те дават отговор на редица въпроси като 

тези: защо така са се развили процесите в стопанството, кои са причините за 

това развитие и какви са последствията от това за България? 

В българската историография десетилетия наред необезпокоявана битува 

марксистката концепция за прехода от доиндустриалното общество в епохата на 

индустриализацията на икономиката през XIX и началото на ХХ в. Твърдение-

то, че „Индустриално по-развитата страна показва на по-слабо развитата държа-

ва картината на собственото й бъдеще“ (Marx, 1953, p. 4) стои в основата на 

тезата, че всички държави, които тръгват по пътя на индустриално развитие, 

трябва за преминат през фази, в които задължително се наблюдават необходи-

мите предпоставки, случили се в напредналите страни (буржоазни революции, 

разоряване на селяните, първоначално натрупване на капитал и т. н.). Пропус-

кането на предпоставки е недопустимо. 
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Отбелязваме всичко това, не за да оспорваме такава теза, а да насочим 

вниманието на заинтересованите към факта, че тя дълги години стоеше в осно-

вата на историческите изследвания не само в областта на стопанската, но и в 

другите сфери на българската история и се приемаше като – аксиома, която не 

подлежи на съмнение. До 1989 г. такава ситуация е съвсем обяснима и разбира-

ема в контекста на историческото развитие на България през периода след Вто-

рата световна война
1
. След тази година, и особено в началото на този век, на 

българската публика станаха известни други теории, интерпретиращи пробле-

мите на прехода към индустриалното общество. Единствено слабият интерес на 

историците към този аспект на изследването на стопанската ни история (прила-

гането на икономически теории като основа на историческото изследване) все 

още поддържа монополното положение на споменатата по-горе марксистка 

теза. Изследването, интерпретацията и оценката не само на стопанската  исто-

рия, но и на другите сфери на обществения живот в България от края на XIX до 

средата на ХХ в., а и след това време, могат да получат други измерения, ако се 

съчетаят с различни от марксистка икономически теории. По-долу излагаме 

една такава теория. 

Може би, още тук е мястото да направим едно уточнение. На първо място 

трябва да уточним, какво разбираме под термита „индустриализация на сто-

панството“. В научната общност на българските историци съществува разби-

рането, че индустриализация се случва тогава, когато се развива количествено 

индустриалният сектор на стопанството, независимо кой. На всеки е известно, 

че индустрията се дели на „лека“, която произвежда стоки за потребление и 

„тежка“, която произвежда средства за производство – машини, инструменти, 

енергоносители и други. Когато се развива само първия сектор на индустрията, 

какъвто е българският случай през разглеждания период, можем да говорим за 

„индустриално развитие“. Такова се наблюдава в Европа от втората половина 

на XVI до XVIII в. с бурното развитие на манифактурата
2
. Развиващите се про-

цеси в индустрията имат белезите на „индустриализация“, когато освен в коли-

чествено отношение се наблюдават и структурни промени там и те се асоциират 

с т. нар. „първоначален дълбок тласък“, за който ще се говори по-нататък в из-

ложението (Gerschenkron, 1962, pр. 203-204.). 

 

                                      
1
  Има се предвид господстващото положение, което имаше марксистко-ленинската 
идеология във всички сфери на обществения живот. 

2
  Асоциирането на индустрията само с фабричното производство е доста невярно. Фаб-
риката е форма на организация на индустриалното производство, като занаятите и ма-
нифактурата, а не самото индустриално производство (Dimitrov, 2016, pp. 13-32). 
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Мястото на Ал. Гершенкрон в икономическата теория 

Стопанската изостаналост винаги е била в центъра на вниманието на ико-

номическата мисъл. Това, как една изостанала държава може да се развива така, 

че да се приближи до напредналите страни в света, е въпрос, който има не само 

теоретически измерения, но и голямо практическо значение. Моделът на ико-

номическата изостаналост е теория, създадена от професора от Харвард Алек-

сандър Гершенкрон, един от най-видните изследователи и теоретици на стопан-

ската история през ХХ век
3
. Тази теория Гершенкрон предлага в книгата си. 

Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays, публикувана 

през 1962 г. Гершенкрон е важен и за това, че той обръща специално внимание 

на индустриализацията на България от края на XIX до средата на ХХ в., изслед-

вайки я наред със задълбочено изследване на специфичните условия и елементи 

в развитието на тази сфера от икономиката в Русия, Германия, Франция, Ита-

лия, Австро-Унгария. 

За стопанския историк тезите на Гершенкрон са интересни по две причини: 

1.)Те представляват, от една страна, алтернатива на теорията на К. Маркс, че 

една по-индустриализирана държава показва картината собственото бъдеще на 

по-слабо развитите страни.(Gerschenkron, 1962, pр. 6-7) и 2.)Моделът на Гер-

шенкрон се противопоставя и на теорията на У. Ростоу, който твърди, че пре-

минаването на определени стадии в икономическото е задължително за всички 

страни. Гершенкрон счита, че няма еквивалентни стадии в икономическото раз-

витие. Елементите на изостаналост и модерност биха могли да оцелеят рамо до 

рамо, и то по систематичен начин. Неблагоприятните първоначални условия за 

достъп до капитал биха могли да бъдат преодолени чрез нови съразмерни раз-

поредби (Fishlow, 2001). 

Началната позиция на Гершенкрон е, че в много случаи процесите на ин-

дустриализация в изостаналите страни разкриват значителни разлики в сравне-

ние с подобни процеси в по-развитите държави. Тези разлики са не само в ско-

ростта на развитие (темповете на индустриален растеж), но и в (което е особено 

важно за нас) производствените и организационни структури на индустрията, 

възникнали в процеса на индустриализация. Освен това, според Гершенкрон, 

проявилите се различия в скоростта и естеството на индустриалното развитие 

до голяма степен са резултат от използването на институционални инструменти, 

                                      
3
  Драматичния жизнен път на Ал. Гершенкрон е подробно описан от неговия внук Ни-
колас Давидов. На български език подробно резюме на тази биография - Вж: Теодор 
Седларски, Хенрих Егберт „Основи но съвременната икономика: Александър Гер-
шенкрон“. Материалът може да се намери в портала „Researchgate” - https:// 
www.researchgate.net/profile/Teodor_Sedlarski. 
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които нямат аналози в една по-развита страна. Същевременно, интелектуалният 

климат, неговият „дух“ или „идеология“, е значително различен в развитите и 

слабо развитите държави (Gerschenkron, 1962, p. 7). 

 

Елементите на изостаналост (backwordness) 

Според Гершенкрон, типичната ситуация в една изостанала страна преди 

разгръщането на мащабни индустриализационни процеси може да бъде описана 

като напрежение между действителното състояние на икономическата дейност 

и съществуващите пречки пред индустриалното развитие, от една страна, и 

обещаваща перспектива за такова развитие, от друга. Той посочва някои основ-

ни елементи характерни за индустриализацията на изостаналите страни в Евро-

па през XIX в. и до началото на Първата световна война: А. Възможностите за 

индустриализация се различават в зависимост от наличните природни ресурси в 

дадена страна. Освен това, индустриализацията е невъзможна, докато същест-

вуват огромни институционални пречки (като крепостничество или дългосроч-

но политическо разединение и т. н.). Б. Ако тези пречки са премахнати (ако се 

игнорират), възможностите за индустриализация в отделните страни пряко за-

висят от степента на тяхната изостаналост. В. Индустриализацията винаги пре-

доставя по-големи възможности, колкото по-голям е броят на технологичните 

иновации, които една изостанала страна би могла да вземе от една по-развита 

страна. Гершенкрон цитира Торстен Веблен, според който, заимстваната техно-

логия е един от основните фактори, които осигуряват висок темп на развитие в 

изостанала страна, която навлиза в етапа на индустриализация (Veblen, 2003, pp. 

83-92). Възможността за мащабен внос на чуждестранно оборудване и чуждест-

ранни технологии и свързаните с това перспективи за бърза индустриализация с 

течение на времето все повече увеличават разликата между икономическия по-

тенциал и реалната ситуация в изостаналите страни. Г. Понякога, евтината ра-

ботна ръка в една изостанала държава се тълкува като помощ за процеса на ин-

дустриализация. Реалността обаче е по-сложна. Разбира се, условията варират 

от една индустрия до друга, от една държава в друга. Но най-важният факт, 

който трябва да се има предвид е, че индустриалният труд, в смисъл на стабил-

на, силна и дисциплинирана група от работници, които скъсват връзката си със 

земята и стават подходящи за използване във фабриките, е изключително рядко 

явление. Създаването на такава индустриална работна сила е много труден и 

продължителен процес.“ (Gerschenkron, 1962, pp. 8-9). 
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През първата половина на ХХ в. в публичното пространство се появява 

терминът „преимущество на изостаналостта“
4
. Изостаналите в индустриали-

зацията държави могат по-евтино от напредналите да използват новите техно-

логии и знания, които не са пазарна стока и могат да се внедряват без да се зап-

лаща за тях. Вносът на нови технологии е основният инструмент за използване-

то на „преимуществото на изостаналостта“. 

Тезата на Гершенкрон за икономическата изостаналост може да се синте-

зира така: 1.) Относителната изостаналост създава напрежение между надежда-

та за икономическо развитие, постигнато на друго място, и непрекъснатостта на 

стагнацията. Подобно напрежение предизвиква политически форми и мотивира 

институционалните иновации, чийто продукт се превръща в подходящо замест-

ване на липсващите предпоставки за растеж; 2.) Колкото по-голяма е степента 

на изостаналост, толкова по-голяма интервенция е необходима в пазарната ико-

номика, за да се насочи капитал и водещи предприемачи към зараждащите се 

индустрии. Освен това по-принудителни и всеобхватни са мерките, необходими 

за намаляване на вътрешното потребление и стимулиране на национални спес-

тявания; 3.) Колкото по-изостанала е икономиката, толкова по-вероятни са ре-

дица допълнителни характеристики: акцент върху вътрешното производство на 

средства за производство, а не на потребителските стоки; използването на капи-

талоемки, а не трудоемки методи на производство; поява на производствени 

единици с по-големи мащаби на ниво както на фирмите, така и на отделните 

предприятия; зависимост от заемите, напредналите технологии, а не използва-

нето на местни техники; 4.) Колкото по-изостанала е страната, толкова по-малка 

е вероятността селскостопанският сектор да осигури нарастващ пазар за индус-

трията, и по-зависима е индустрията от нарастващата производителност и меж-

дуиндустриалните продажби за нейното разширяване. Такъв небалансиран рас-

теж често е осъществим чрез участието на държавата (Fishlow, 2001). 

 

Гершенкрон за индустриализацията на българската икономика 

Тезите си за индустриалното развитие на България Гершенкрон развива в 

статията си “Some Aspects of Industrialization in Bulgaria, 1878-1939” 

(Gerschenkron, 1962, pp. 198-234). Статията е разделена на две части. Първата 

представя статистически данни за индустриалните промени в страната през 

                                      
4
  Терминът се използва за първи път от Веблен през първото десетилетие на ХХ в. В 
книгата си Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making 
of the Modern World. Барингтън Мор пише: „методите на модернизация, избрани в ед-
на страна, изменят измеренията на проблема за следващите страни, които желаят да 
вървят по този път“( Moore, 1966, р. 414). 
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разглеждания период, а втората – историческа интерпретация на тези промени, 

обобщения и изводи
5
. 

Интересът на Гершенкрон към икономическото развитие на България и по-

специално към процесите, които се развиват в индустриалния сектор, е мотиви-

ран от това, че „българският случай може да хвърли повече допълнителна свет-

лина върху общия модел на европейската индустриализация в различни условия 

на икономическа изостаналост“ (Gerschenkron, 1962, p. 198). Според него, в 

България през разглеждания период не може да се говори за стагнация в индус-

триалното производство, ако под стагнация се разбира „темп на растеж, близък 

до нула, или не по-висок от темповете на растеж на населението“, защото нива-

та на нарастване на производството са значително над нивата на нарастване на 

населението (Gerschenkron, 1962, p. 202.). 

Гершенкрон коментира и концепцията за „първоначалния дълбок тласък“ 

на индустриалното развитие в българските условия. Той прави следното нера-

достно обобщение: „Между ранните години на ХХ в. и края на междувоенния 

период имаше доста голям ръст на индустриалното производство в България, но 

това нарастване не разкрива специфичните качества, които обикновено се асо-

циират с голям тласък в индустриалното развитие в условията на значителна 

изостаналост, следователно, отсъствието на структурна промяна, а не липса на 

растеж, изисква обяснение и тълкуване.“ (Gerschenkron, 1962 p. 213.). С други 

думи, в България през разглеждания период индустриализацията не се е със-

тояла. 

Гершенкрон отбелязва, че индустриите за потребителски стоки, които да-

ват голямата част от увеличаването на производството в страната (хранителна-

та, текстилната, кожарската, хартиената, дървообработващата) изненадващо 

използват малко местни суровини, които по правило идват от селското стопанс-

тво
6
. Причината за това той вижда във факта, че „селското стопанство в една 

изостанала страна е твърде изостанало, за да може да произвежда материали, 

                                      
5
  Поради ограничения обем на този материал, няма да се спираме подробно на първата 
част на статията, в която Гершенкрон прави опит, по неговите думи, „да конструира 
индекс на нарастването на индустриалното производство в България, като констатира 
много непълноти в статистическите данни и заключава, че „…индексът, както е из-
числен тук, не може да претендира за голяма точност, въпреки това той трябва да от-
разява достатъчно ясно основните характеристики на индустриалната еволюция в 
страната“ (Gerschenkron, 1962, p. 201.) 

6
  Въпреки някои усилия на държавата по време на Голямата депресия да намали делът 
на внесените суровини, чрез извънредни мерки на политиката на платежния баланс, 
дори през 1937 г. делът на вносните суровини за текстилната и кожарската индустрия 
още е над 50%. Не по-малко от ¾ от нуждите на кожарската индустрия от суровини се 
внася от чужбина (Gerschenkron, 1962, pp. 215-216). 
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подходящи за индустриални дейности… Надеждата, че индустрията в много 

изостанала страна може да се разгърне от селското стопанство, едва ли е реа-

листична. С подходящо косвено стимулиране може да се очаква, че селското 

стопанство ще има модернизация в резултат на устойчив процес на индустриа-

лизация“ (Gerschenkron, 1962 p. 216). Но такава последователност предполага, 

на първо място, отделянето на индустрията от селското стопанство, т. е. струк-

турна промяна в индустриалното производство. 

Тук Гершенкрон влиза в полемика с марксистката концепция за необходи-

мостта от наличие на специфични предпоставки за осъществяването на индуст-

риализацията на икономиката на една изостанала страна. Той изразява съмне-

ние, че концепцията за предпоставките като необходимо и достатъчно условие 

за това има голямо значение. „Голяма част от това, което „плава“ под името на 

необходимите предпоставки за индустриалното развитие, изобщо не са пред-

поставки, а самите неща: трудът, капиталът и предприемачите не са предпос-

тавки за индустриализацията; те са неща, от които е направена индустриализа-

цията“ (Gerschenkron, 1962, p. 217). 

В контекста на горното Гершенкрон смята за нерешен въпроса, до каква 

степен в края на османската власт в българските зами има практически незави-

сими селяни, както и до каква степен присвояването на земи, притежавани от 

турци, от българските селяни по време и веднага след Руско-турската война 

през 1877-1878 г. оказва влияние върху структурата на земепритежанията в 

България и преобладаването на дребното земеделие в началото на ХХ в. Според 

него, на пръв поглед картината в България „е доста английска и вярващ в еднак-

востта на индустриалното развитие би направил заключение, че българския 

случай има всичко наподобяващо движението на загражданията в Англия“ 

(Gerschenkron, 1962, p. 220)
7
. 

Сега това твърдение на марксистката историография в България, което се 

беше настанило удобно като безалтернативно обяснение на събитията и проце-

сите в навечерието на Освобождението и след него, е подложено на съмнение. 

Въпросът за преоценката на икономическите резултати от Руско-турската война 

1877-1878 г. е поставен от доста отдавна в българската историография, но до 

сега не се радва на голям интерес от професионалните историци. Това е един 

фундаментален въпрос за българската стопанска история, а и не само за нея, 

който може да промени основни оценки за историята ни преди и след Освобож-

дението. (Penchev, 2008, pp. 49-74). 

 

                                      
7
  Тези ограждания са известни като Аграрен преврат. 
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Гершенкрон отхвърля тогавашната оценка в българската историография, за 

ефекта от Освобождението като подобен с последствията от огражданията в 

Англия през XIV и XV в. и твърдението, че английските ограждания, които в 

България са възпроизведени под формата на лихварски кредит, превръщат бъл-

гарските селяни във фиктивни притежатели на земи. Той не е съгласен и с теза-

та, че лихварският кредит е специфична форма на първоначално натрупване на 

капитал. 

В началото на ХХ в. в България лихварството вече не е проблем. В навече-

рието на Първата световна война, чрез комбинирани действия на кредитните 

кооперации и правителствена помощ, се създават значително облекчени усло-

вия и подредени форми на ипотечен кредит. За това има достатъчно изследва-

ния в българската историография след писаното от Ал. Гершенкрон. След вой-

ната инфлацията намалява допълнително тежестта на кредитите. По време на 

Голямата депресия българската държава, чрез редица специални мерки, успява 

към 1934 г. да стабилизира положението с нововъзникналите задължения на 

населението. 

В края на 30-те години на ХХ в. дребните земеделски стопанства, чийто 

земя е собственост на притежателите им, все още доминират в българското сел-

ско стопанство През 1934 г. не повече от 6% от обработваемата земя принадле-

жи на стопанства с повече от 75 акра земя. През 1897 г. този процент е 13%. 

(Dimitrov, 2014, pp. 139-178). Очакваната експроприация не се случва. Сравня-

ването с огражданията се оказва погрешно и Гершенкрон подчертава: „От фак-

та, че дребното стопанство запазва своята доминираща позиция в българското 

земеделие, не може да се прави веднага заключение, че това е причина за доста-

вяне на работна сила за индустрията да е слабо или нередовно…концепцията за 

скритата безработица изглежда е приложима в българските условия 

(Gerschenkron, 1962, p. 224)
8
. 

В заключение Гершенкрон смята, че в това си състояние българското селс-

ко стопанство не е в състояние да послужи като ефективна суровинна база за 

индустрията и същевременно да създаде пазар за търсене на индустриални сто-

                                      
8
  Тук Гершенкрон цитира една студия на Павел Егоров, на немски, в която авторът 
твърди, че през периода 1930-1934 г. около 37% от селското население, занимаващо 
се със земеделие, е излишно. Според Егоров, без да се нарушава тогавашния трудов 
процес в селскостопанското производство най-малко 720 000 мъже, чийто труд остава 
неизползван рационално в българското селско стопанство, биха могли да бъдат наети 
в други професии. Тази цифра се получава при използването на данните за население-
то на България от преброяването през 1926 г. Според него, ако се използват данните т 
1934 г., тази цифра нараства на 1 млн. души. – Pavel Egorov, Die Arbeit in der Land-
wirtschaft – St. Moloff, ed, pp. 151-153 (цитирано по Gerschenkron, рр. 224-225). 
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ки – такива като селскостопанска техника, торове, транспортни средства и др.
9
 

„Икономическото безсилие на българското селско стопанство е съединено с 

политическата му способност да упражнява пряко или косвено, откровено или 

скрито влияние и да отклонява правителствата от политиката за подкрепа на 

индустриализацията…Не просто икономическият интерес на селянина, а цялата 

система от социални ценности – етносът, народопсихологическата черта за ра-

венството – се противопоставят на мащабното мероприятие (подпомагането на 

индустриализацията – б.м., М. Д.). На практика правителството не е свободно 

само да определя модела на насърчителната политика по отношение на индуст-

рията“. (Gerschenkron, 1962, p. 226).  

Гершенкрон не е съгласен и с твърдението, че разрухата на занаятите след 

Освобождението е доказателство за първоначално натрупване на капитал в Бъл-

гария. Тази теза продължава необезпокоявана да доминира в българската исто-

риография до днес. Проблемите на българските занаяти след Освобождението 

идват от отделянето им от големия турски пазар, за чийто изисквания е пред-

назначено тяхното производство, а не от вътрешни стопански проблеми 

(Penchev, 2008, pp. 59-65). От 90-те години на XIX в. в структурата на българс-

кото градско стопанство се появяват нови занаяти, свързани с вече формиращия 

се вътрешен пазар и през 1936 г. в България има не по-малко от 135 хил. души, 

работещи в над 62 хил. занаятчийски предприятия. 

Гершенкрон отбелязва и друг решаващ фактор за подкрепата на индустриали-

зацията в специфичните български условия – наличността на капитали 

(Gerschenkron, 1962, p. 227). Ясно е, че вътрешни ресурси за акумулиране на капи-

тал не са налице. Бедността на селското население, което е повече от 80% от актив-

ното население на страната, не може да бъде източник на спестявания, като капита-

лов ресурс. До началото на Първата световна война, а и след това, в България няма 

изградена банкова система, компонент на която да са инвестиционни банки. Пър-

вите опити в такава посока са направени в началото на века, но, ако използваме 

една фраза на Волтер: “tout vient trop tard“ (всичко идва твърде късно). 

Оценката на полезността и значението на марксистката концепция като ин-

струмент за историческо изследване Гершенкрон дава на фона на твърдението 

на българските историци през 50-те и 60-те години на ХХ в., че след 1878 г. в 

България са налице всички важни предпоставки за налагащо се индустриално 

развитие. Според него, „единственото нещо, което липсва е това самото разви-

тие.“ Като обобщение Гершенкрон използва една фраза на италианския журна-

                                      
9
  За причините за това състояние на българското селско стопанство и държавната поли-
тика към поземлената собственост – Вж. (Dimitrov, 2018, pp. 88-103)  
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лист и писател Italo Calvino, която е избрал и за мото на статията си: „Всички 

причини са налице, но ефектите не се реализират.“ 

Моделът на Гершенкрон формулира проблема с индустриализацията на 

изостаналите страни най-общо така: „Липсата на много елементи в изостаналите 

държави, които могат да бъдат разглеждани като „предпоставки“ за индустриал-

ното развитие на по-напредналите държави, очевидно е факт. Но очевидно е, че в 

много значителни случаи липсата на тези „предпоставки“ не пречи на наличието 

на индустриално развитие. Защото „предпоставките“ не са били предпоставки в 

истинския смисъл на думата. С други думи, оказва се възможно да се намерят 

заместители на липсващите фактори и подходящо да се променят, съобразя-

вайки се със степента на изостаналост и редица специфични условия. Като резул-

тат, след като наблюдателят се движи от държава в държава, всички модели на 

заместители стават видими като скала за икономическа изостаналост.“ 

(Gerschenkron, 1962, p. 227). Гершенкрон определя основния проблем на българс-

ката индустриализация „като неспособност на страната да определи моделите 

на заместители в нейната специфична ситуация.“ (Gerschenkron, 1962, p. 228). 

Привличането на капиталови ресурси, като основен фактор (инструмент) за ин-

дустриализацията може да стане по три начина – външни заеми, дейност по съз-

даване на кредити от специално организирани банки (Германия), бюджетният 

механизъм на държавата или комбинация от всички тези фактори, които се из-

ползват като заместители. Колкото по-изостанала е една икономика, толкова по-

голяма е вероятността да е по-значима ролята на държавата спрямо тази на 

инвестиционните банки. Българският случай е точно такъв. 

Гершенкрон оценява дейността на българската държава по насърчаването 

на индустрията, която се изразява основно в законодателство в тази насока пов-

лияно от румънски и унгарски законодателни актове, като „респектиращ опит 

за справяне с много труден проблем. Но помощната дейност, предоставена на 

индустрията, беше по-забележителна поради многообразието на начините, по 

които си предлага, отколкото по размера.“ (Gerschenkron, 1962, p. 229). 

Оценката на тарифната политика на държавата до Първата световна война, 

когато трябва да се поставят основните направления на българската индустриа-

лизация, също не е добра. В нея Гершенкрон не вижда стремеж чрез митничес-

кия режим да се постигнат значителни промени в структурата на индустриално-

то производство, а точно обратното – увеличена протекция на хранителната, 

текстилната, кожарската индустрия за сметка на производствата на средства за 

производства. Значителното строителство на жп линии до началото на Балканс-

ките войни и придобиването на подвижен състав не се използва за насърчаване 

на индустриални дейности. Външните заеми (като нетни постъпления), които 
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превишават 2,5 пъти разходите за жп строителство, също не спомагат за разви-

тието на местно индустриално производство. „Няма съмнение, че фокусирането 

върху външната и военна политика ефективно възпрепятства сериозната загри-

женост за индустриалното развитие на страната.“ (Gerschenkron, 1962, p. 230). 

Секторът на насърчаваната индустрия не постига успехи с привличането на 

чуждестранен капитал, Създаването на значителни банкови институции с наци-

онален или смесен капитал, които да имат интерес към инвестиции в индустри-

алното производство, не се осъществява
10
. 

В края на изложението Гершенкрон дава отговори на поставения в края на 

първата част на статията въпрос – защо, въпреки доста големия ръст на индуст-

риалното производство в България от началото на ХХ в. до края на междувоен-

ния период, това нарастване не разкрива специфичните качества на голям тла-

сък в индустриалното развитие в условията на значителна изостаналост? И защо 

отсъствието на структурни промени, а не липсата на растеж, е основният проб-

лем на индустриалното развитие на страната до Втората световна война 

(Gerschenkron, 1962, pp. 232-234): 

1. Бедността и икономическата изостаналост на България ефективно изк-

лючват нейното индустриално развитие по схемата на по-развитите държави; 

2. Поради тази причина, дискусията за фактори, такива като процесът на т. 

нар. първоначално натрупване на капитал в България, едва ли е реалистична; 

3. В специфичните български условия, такова пропадане на занаятите, как-

вото се случва в последната четвърт на XIX в., вместо да освободи пътя на фаб-

ричната система, може би е причина за отклоняване на фабричните начинания 

от навлизането в най-обещаващите канали; 

4. През разглеждания период дребният фамилно-земеделски характер на 

българското земеделие става още по-силно изразен. По този начин селското 

стопанство не може да служи нито като адекватна база за суровини за индуст-

рията, нито като източник на ефективно и нарастващо търсене на индустриални 

стоки, въпреки че предвид много ниската степен на използване на труда в земе-

делските стопанства, индустрията може да разчита на селското стопанство, за 

да задоволява нуждите си от работна ръка; 

5. При тези условия проблемът със снабдяването с капитал и проблемът 

със стабилното и нарастващо търсене на индустриални стоки стават решаващи в 

стартирането на големия първоначален тласък на индустриалното развитие; 

                                      
10
  Гершенкрон обръща по-голямо внимание на проблема с привличането на чуждестра-
нен капитал и той оценява в подробности (до колкото позволява ограниченият обем 
на статията) състоянието на преките чужди инвестиции и банковата система в Бълга-
рия (Gerschenkron, 1962, p. 231-332).   
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6. Банките, организирани като инвестиционни банки и свързани със съот-

ветните институции в чужбина,  могат да участват чрез привличане на чуждест-

ранни заеми и чрез собствено кредитиране в осигуряването на капитал за бъл-

гарската индустрия. Малко вероятно е, обаче, в условията на изключителна 

изостаналост те да могат да наберат необходимия капитал и най-вече да наме-

рят възможности за инвестиране в страната; 

7. Тогава държавата е тази, която би трябвало да поеме двойната задача, да 

осигури баланса на капиталовите нужди и да осигури за няколко години търсе-

не на продуктите от новите индустрии. От друга страна, поради рисковия ха-

рактер на индустриалните дейности в изостаналите страни, липсата на държав-

на помощ прави банките много сдържани към участие в индустриални ангажи-

менти; 

8. Много вероятно е краят на XIX в. да е бил най-благоприятният момент 

за започване на политика на бърза индустриализация в значителен мащаб. 

Строителството на жп линии все още е далеч от своя край и нуждите за това 

строителство биха предоставили широко разклонена мрежа от постоянно тър-

сене на продуктите на новите индустрии. Капиталовите пазари зад граница все 

още са били отворени и рисковите премии значително ниски. В същото време 

германските банки намират полето на своята дейност в Германия доста ограни-

чено от нарастващата еманципация на германската индустрия и, според Гер-

шенкрон, са били готови да изнесат натрупания си опит в насърчаване на ин-

дустриални предприятия в други региони. Българското правителство остава 

тази възможност да отмине неизползвана. 

9. Любопитното съчетание на икономическа изостаналост с доста напред-

нала система на конституционно управление, отвращението на селяните от ин-

дустрията и капитала, идеологията на войнстващия национализъм, усилена от 

насилствена ирендета
11
 в Македония и Тракия, алчност, напрегнатост, скъпер-

ничество на правителствата и населението, както и амбицията на проницател-

ния, но безотговорен владетел да подражава и да възпроизвежда на Балканския 

полуостров играта на голямата дипломация, натискът на подобни амбиции от 

страна на други балкански народи – всичко това в различна степен може да се 

смята за определящо в политическите избори на българското правителство и 

отклоняващо внимание и ресурси от индустриализацията. 

По този начин българското държавно управление през разглеждания пери-

од оставя задачата за икономическото развитие за много по-неблагоприятна 

ситуация и за режим, който необезпокояван от промените, каквито могат да се 

                                      
11
  Движение за независимост. 
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случат вследствие технологичните нововъведения, ще е готов да свърши рабо-

тата, без да пресмята цената или да претегля тежестта, която налага на хората и 

без да предвижда края на годините на саможертва и лишения. 

*      *      * 

Авторът на този текст е напълно съгласен с констатациите на Ал. Гершен-

крон. Един поглед върху индустриалната политика на българската държава от 

Освобождението до средата на ХХ в. напълно потвърждава неговата теза. Тази 

политика най-общо може да се раздели на две – от началото на самостоятелното 

съществуване на България в края на XIX в. (по-точно от 1895 г., когато е създа-

ден първият закон за насърчаване на индустрията) до началото на Голямата 

депресия и от тук до началото на Втората световна война. 

През първия период основната държавна дейност за подкрепа на индустри-

алното развитие е в приемането на четири закона, вторият, третият и четвъртият 

от които са разширено и допълнено издание на първия закон (Dimitrov, 2014 A, 

pp. 348-368). След Първата световна война е приет още един закон със същата 

философия и практически измерения като тези, приети до 1912 г. (Parvanova, 

2018, pp. 139-150). Общото между тези законодателни актове на българската 

държава е това, че те с нищо не подпомагат структурни промени в индустриал-

ното производство, а създават „парникови условия“ за развитието на индустри-

ите за потребителски стоки. Митническата политика на държавата, която за 

дълъг период не е автономна по външнополитически причини, въздейства вър-

ху индустриалното производство в същата посока. 

Всичко това, заедно с военновременния „бум“ на създаване на индустриал-

ни предприятия на леката индустрия по време на Първата световна война до-

вежда до „задръстване“ на индустриалния сектор на икономиката ни. Вследст-

вие на това по време на Депресията малко по-плахо и след 1934 съвсем убедено 

българската държава започва да провежда мероприятия за силно ограничаване 

на създаването на нови индустриални заведения и принудително затваряне на 

вече съществуващите в индустриалните браншове, които по административен 

път се обявяват за „преситени“. Това става по два начина – пряко, чрез законо-

дателство и по косвен път – чрез митническата и валутна политика.(Dimitrov, 

2014, pp. 185-204). На тук ще повторим Волтер: „Всичко идва много късно“. 

Избухването на Втората световна война пресича тези усилия на държавата, как-

то и много други, за промяна на индустриалната среда. Структурната промяна в 

индустриалното производство не се случва до 1944 г. След това е нещо друго. 
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